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El szó 

 
Apám kommunista volt. A sors megóvta attól, hogy magára vegye 

az enyhén szólva „átkos” rendszer hibáit, amelynek kezdeteinél ön-
feláldozóan és tevékenyen részt vett. A szitokszóként használatos 
kommunista jelz  most már sok évtizednyi távolságra esik a szocia-
lista eszme „mindenkinek munkája szerint” és a kommunista elkép-
zelés jelszóvá s rített „mindenkinek szükséglete szerint” paradicso-
mi célkit zését l.  

Ma a kommunista és a fasiszta jelz  közé egyenl ségjelet illik ten-
ni, ha a diktatúrában megvalósult jogfosztottságra, a társadalmi 
osztályok felszámolására, a politikai elnyomásra, a kíméletlen népir-
tásra, a testvériségnek hirdetett kisebbségi, vallási elnyomásra, az 
er ltetett ateizmusra és egyéb embertelenségekre gondolunk. De ah-
hoz nem kell történészek legyünk, hogy belássuk, a szocialista esz-
mék ered je mintegy másfél évszázaddal el ttünk a szegények és 
gazdagok közötti egyre mélyül  szakadékból kivezet  útkeresés volt, 
s haladó eszmének min sült mindenütt és mindaddig, amíg a hitvány 
emberi természetb l ered en a kicsinyesség, az uralomvágy, a törte-
tés és a harácsolás, ahogy az egyszer  emberek fogalmazták: az úri 
huncutság és a proletár akarnokság el nem térített csábosan hirde-
tett útjából. Hajlunk rá, hogy a kommunizmus éppen olyan elképze-
lés, akár az életünkben elérhetetlen mennyország. 

1952-ben halálosan megbetegedett apám, de csodával határos 
módon feketesárgaságos mennybemeneteléb l visszamenekült az 
életbe, és másfél esztendei huzavona után betegnyugdíjba kénysze-
rült. Ma már nem bizonyítható feltételezése, miszerint megmérgezték 
és imigyen kicsinálták, következetesen vállalt baloldaliságáért, kitar-
tó magyarságszolgálatáért, hajthatatlan becsületességéb l táplálko-
zó, az akkori vezet k szokásaival szemben, kirívó egyszer séget mu-
tató életviteléért. 

Lassú felépülését követ en, mivel kedvenc id töltésér l, a halá-
szatról is le kellett mondania, emlékei feljegyzésére buzdítottam, 
amit hosszas gondolkodás után megkezdett, annál is inkább, m 
h stetteir l bel  kikívánkozó ismétléseinek egyre kevesebb hallgató-
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ja akadt családunkban. Így született meg hosszabb életrajza, amit 
olyanokkal gépeltetett, akik nem mertek belejavítani fésületlen mon-
dataiba.  

A múltszázad hetvenes éveiben kaptam t le, egy saját maga által 
bekötött példányt emlékiratából, sietve olvastam, és igen id szer t-
lennek tartottam, hogy kommunistaságával s r n dicsekszik. Akkor 
történt, hogy pajzsmirigy elégtelenséggel m tötték, és azzal bíztatta 
orvosát, hogy nyugodtan vágjon, egy kommunista mindent kibír. A 
sebész szótlanul felkapta fejét, én meg azzal kontráztam, a t le ta-
nult csúfondárossággal, hogy büszkén igeneltem: Altatás után, bizo-
nyára minden kommunista, mindent, de mindent kibír! Elzárva a 
közélett l, apám nem érzékelte az általa gyakran használt jelz  
értéatkozását és azt, hogy apránként visszatér a szó, a háború el tti 
utcán ordítható, fenyegetést jelent  tartalmához. Jellemz , hogy a 
rendszerváltás el tti hónapokban, amikor  dülmirigy problémájával 
vittem Forna doktorhoz, Kolozsvár leghíresebb, betegeivel magya-
rul is beszél  szakorvosához, Kommunista vagyok! bejelentéssel állt 
vizsgálat alá. - Az a maga baja - szólt csendesen az orvos – de gyul-
ladása gyógyítható…  
      Nemrég, önéletrajzi regényem els  kötetének írása közben nyúl-
tam újra apám emlékirataihoz. és olyan olvasmányos részeket talál-
tam benne, amelyekb l megértettem, hogy sorsának alakulását a 
mélyszegénységt l szabadulni vágyó ember becsületes küzdelme ha-
tározta meg, a tenni akarás vágya vitte következetesen a küzd k tá-
borába, ahol közösségszolgálatot tanult, s ezt választotta hivatásá-
nak. Nyilvánvaló, hogy akikt l tanult, azok sem lehettek hitvány em-
berek. Rájött, hogy az élet nem az anyagiak utáni csörtet  küzdelem. 

sei városába visszatérve, példájukat öntudatlanul is követve, mind-
egyre a központban bérelt lakást, cipészként szoborta dicséretes al-
kotásait, napi elfoglaltsága, munkáján kívül, a színház, a dalárda, a 
birkózósz nyeg és a népnevel  politika volt. 

Magáról rajzolt történeteiben persze, benne van a személyi kul-
tusz csirája is, - az egyszer  emberekt l a Kossuth díjas költ ig ta-
pasztaltam hasonlót -, és az is, hogy  társai és az események utóla-
gos min sítésével, a mindenkori politikai propaganda hatásának 
engedve alakította és mondotta véleményt. Így min sített objektív 
véleménye szerint egyeseket jó kommunistának, másokat  kevésbé 
jónak. Balogh Edgárt például nem tartotta jó kommunistának, saját 
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feleségét, pedig , akinek a háború után sem volt semmi köze a politi-
kához, amikor úgy kívánta a helyzet illegális kommunistának mond-
ta, mert ez kellett különleges nyugdíjaztatásához.  

Minden akkor is most látható emberi hibája, avagy vállalt kom-
munistasága miatt pillanatra sem gondolom, hogy meg kellene ta-
gadnom apámat. T le örököltem a becsületet, a saját képességeim 
és értelmem szerinti tudatos közösségszolgálat kényszerét, a jóba 
vetett hitb l táplálkozó küzdelemkészséget, a mindenkori Góliátok-
kal szembeni ellenzéki magatartást, az örökös szegények mellettisé-
get, a szerzetesi egyszer  életet, a maguknak harácsolok, az anyagi 
meggazdagodásért törtet k utálatát, a bátor szókimondást, a mindig 
javítható jelen hitét, az alkotó munka tiszteletét és megannyi mást, 
amit l elviselhet en szép mindenkor az élet.  
Következetes magyarsága, a nemzetköziség tudatos vállalásával 
együtt, megkérd jelezhetetlen. Ez az, ami  mindenkor összeköti utó-
daival, mindazokkal, akik vállalják magyarságukat és legjobb tudá-
suk, hitük szerint szolgálják a közösséget, a nemzetet, amelybe szüle-
tek. Horthy ellenessége, amely részben elvakította az erdélyi ma-
gyarság megmaradásáért folytatott küzdelmében, nyilvánvalóan a 
Tanácsköztársaság leverése miatti fájdalmából ered, és az anyaor-
szágiak Erdélyben közismert, a magyar id kben gyakorolt pökhendi-
ségnek tudható be. De az, hogy az általa, kolozsvári magyar munká-
sokból  alapított szövetkezetét egy nagyobba olvasztották, ahol már 
a bukaresti központ diktált, onnan pedig  a pékségek igazgatójává 
tették, mindezzel magyarságáért folytatott küzdelmét kívánták mér-
sékelni. A Bolyai egyetem káderesi posztjáról pedig, ugyanezért, az 
egyetem egyesítése el tt  rendelték katonának, ahol 
„magyarkodása” miatt helyezték számára ismeretlen környezetbe. 
Öreg korában kiemelt „díszpintyként” sem felelt meg, mert a nemze-
tiségi összetételt firtatta, ezért ejtették hallgatólagosan. 

Miért tanulságos apám csonkán maradt életrajza?  
Nemcsak azért, mert a történelem, ha nem is ismétli önmagát, de 

újra szegényekre és gazdagokra osztja a társadalmat, s törvénysze-
r , hogy az egyenl tlenség mindenkor küzdelemhez, nyilván szerve-
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zett küzdelemhez vezet, amelynek ugyanúgy lesznek élenjárói, aho-
gyan a múltban voltak. Nem hiszem, hogy kommunistának nevezik 
majd magukat, azt sem világos még, hogy milyen eszmék mentén 
indulnak ellenzéki ellenállásra. De valószín , hogy számosan szület-
nek majd olyan közemberek, akik nem restek tanulni a múltból, lesz 
erejük és tudásuk emberséggel szolgálni a népet. 

Ezeknek ajánlom apám emlékiratait. És azoknak, akik hozzá ha-
sonlóan, tehetségük szerint, értelmi képességüket a lehet ségek sze-
rint tágítva, nagy útra vállalkoznak. 

Mások tetteib l, de hibáiból is tanul minden újat, jobbat akaró 
ember. 

ifj. Tar Károly 
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    Örökségem 

 
         Tar Dániel, kolozsvári lakos a postához tartozó Várda-házak 
intéz je volt, a fiával Kálmánnal együtt, aki deák volt. Reformátu-
sok voltak, és aktívan rész vettek a monarchia elleni harcban, ezért 
Tar Kálmán tovább nem tanulhatott, az apját  megfosztották az állá-
sától, börtönbe zárták  egy ideig. Kálmán kitanulta a szabó mester-
séget, ezután még elszántabban harcolt a republikáért, büszkén val-
lotta magáénak a kolozsvári Szabók bástyáját, amit annak idején a 
szabók céhe védelmezett. A pokoljáró Tar L rinc leszármazottja 
lehetett, deákból szabó munkás, öntudata nem hagyta nyugodni, har-
colt az igazságért, a szabadságért. 

Szülei gazdagok voltak, lánytestvérei postai tisztvisel k. Apja 
lázongó református, anyja, Fodor Teréz, gazdag katolikus. Fiatalon 
meghalt, vagyonának nagy részét a katolikus egyházra hagyta, a töb-
bit két lányára. Három gyerekük volt: Biri, Róza, Kálmán. A férjére 
és fiára, mert reformátusok voltak nem hagyott semmit.  

A 19. században végén, a Tar család, a régi Sörház és Teleki Pál utca  
sarkán, az ezredforduló után lebontott épületben lakott. 
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Kolozsváron a f tér körüli és a Szentegyház utcai paloták mind a 
római katolikus egyházé voltak.  

A két lány megtagadta börtönb l szabadult apját.  
 

Tar Dánielt megviselték az üldöztetések, s a családon belüli per-
patvar,1865-ben meghalt. Fia, temette el. Akkoriban szabósegédként 
kereste kenyerét. Feleségével, Pataki Teréziával, szegényesen éltek, 
1861-ben született egyetlen gyermekük: Tar Imre. Imre korai árva-
ságra jutott, nyolc éves korában meghalt édesanyja. 1869-ben Tar 
Kálmán megkapta az apai örökségét, s mert börtönt viselt apjáért 
nem hagyták érvényesülni Kolozsváron, Felvincre költözött. Ott 
megvásárolta az úgynevezett Várda-házat, ami akkor vendégl ként 
m ködött. Abban az id ben megsz nt a Várda-házak szerepe. A régi 
id kben az úgynevezett delizsáncok végezték a személy- és az áru-
szállítást. A nagy szekereket nyolc-tíz lóval húzta. Minden központi 
helyen építettek Várda-házat, ott lehetett kapni ételt, italt és szállást, 
ahol emberek és a lovaknak pihenhettek. Miután vasútvonal épült, a 
vasútállomások végezték ezt a szolgáltatást. 

Tar Kálmán szabó m helyt nyitott felvinci Várda-házban, két 
nagyszobában volt a szálláshely, az egyikben még billiárdasztalok is 
voltak. A szálloda kiadásainak felét az állam fizette. Minden ide-
gent, akit éjszaka az utcán találtak a csend rök, vitték a szálláshely-
re, reggel pedig kisérték a falu végére és tovább küldték. Azokban 
az id kben az iparos legények gyalog jártak, a vasút drága volt. Az 
úgynevezett „pinklivel” (ládával) a hátukon gyalogoltak a szegény 
legények. Úgy mondták „veszem a pinklimet a hátamra és megyek 
innét más házba”.  

 

Pokoljáró Tar L rinc címere és  Sigismund Tar feltételezett címere a kolozs-
vári Bel-magyar utcában valamint a Szent Mihály templomban 
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    Régebben az utak mentén vadgyümölcsfák voltak és eperfák. A 
vadgyümölcsöt az állam eladta a pálinkaf z knek. Egyszer Széche-
nyi István – amikor a Lánchidat építették és annak a költségét tár-
gyalták, az osztrákok szekértolói azt akarták, hogy minden vándor, 
aki átmegy a hídon, fizessen egy krajcárt. Egy vándorlegény az oszt-
rákokhoz fordulva kiáltotta:  

Így szeretitek ti a szegény magyar népet! Az utak szélére vad-
gyümölcsöt ültettetek, és még a Lánchíd árát is velünk akarjátok 
megfizettetni?! Nem így, urak! Minden hold földetek után, egy kraj-
cárt ti fizessetek. 
   Tar Kálmán nyolc éves fiával vándorolt Felvincre. Többet nem 
n sült, gazdaasszonyt tartott, az nevelte a fiát. A volt Várda-házban 
szabó m helyt nyitott, segédekkel dolgoztatott, a politizálást sem 
hagyta félbe, kulturális vonalon igyekezett dolgozni, az örökségb l 
sokat áldozott könyvekre. Három ajtós, üveges könyvszekrénye tele 
volt mindenféle értékes könyvekkel, kuncsaftjainak ajánlotta. Kez-
deményezésére indult a felvinci Polgári Olvasókör, amelynek elnö-
ke volt. A szállodában két billiárd asztal állt, az egyiket az olvasó-
körnek ajándékozta. Így hamar sok ismer st szerzett Felvincen.  
Akkoriban Budapesten szerkesztették a „Kossuth regény” cím  fo-
lyóiratot, megrendelte az olvasókör részére is, a sajátját beköttette, 
gazdag házi könyvtárából kölcsönözte az olvasnivalót. Nagy tekin-
télye volt már Vincen, tekintetes úrnak titulálták, amit mindig visz-
szautasított, mert egyszer , kedves ember volt.  
1880-ban, a képvisel  választáskor két párt volt, az úgynevezett 
jobb és bal párt. Mivel a hivatal fizette a szálloda felét, lefoglalták a 
jobb párt részére, hivatalosan. Ekkor került el ször szembe a hiva-
tallal, mert bal párti volt.  

Titokban megszervezték a balpártiak, hogy amikor Bendrin Mis-
ka - egy tordai ügyvéd -  a gy lés kezdetén beszélni akart, záptojás-
sal megdobálták, és azt a jelszót kiabálták a balpártiak: „Bendrin 
Miksa a gatyába szart, egye meg ki vele tart!” Még mindig, napja-
inkban is emlegetik az öregek ezt, és azt, hogy elszaladt Bendrin 
Miksa 1880-ban. Aztán mégis  lett a képvisel .  

Tar Kálmán fiával – Imrével – a hat elemi osztályt járatott, ennyi-
re volt lehet ség akkor Felvincen. Imre is kitanulta a szabó mester-
séget. A volt Várda-ház falán ötven évig ott állt a cégtábla: „Tar 
Kálmán, úri és magyar szabósága.” Imre fia derék legény lett, de 
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szépséghibája is volt, himl helyes volt az arca. Mivel n re volt 
szüksége a háznak, ezért fiatalon n sült. A leszegényedett kurta ne-
mes Bihari János Rózsika lányát vette feleségül. Rózsika nagyon 
szép, derék lány volt: fekete göndör haja, kék szeme volt. Csakhogy 
analfabéta volt. 

Az egész vidéken már mindenki Tar úrnál akart ruhát csináltatni, 
több segéddel dolgoztatott, vásári ruhákat is készítettek. Volt két 
lovas szekerük, vásárokba jártak. Ezt nagyon szerette az ifjú Tar, 
mert ott zsebpénzt szerezhetett. Miután megn sült vitte szép felesé-
gét is, akit mindig féltett, még a segédekt l is. Amikor távolabbi vá-
sárba indult, mindig az ülés alá, a ládába tette hatlövet  revolverét. 
Kétszer kellett használnia: egyszer Gyulafehérvár közelében megtá-
madták a sátoros cigányok, ki akarták rabolni. Kett t meg kellett, 
hogy l jön, mert másképp nem úszták volna meg, késsel támadtak 
rájuk. Nagyon megijedt akkor a szép fiatalasszony. Egy másik ese-
tük a nagyenyedi erd  közelében történt. Tél volt, korán reggel, hat 
farkas közeledett. Imre, a fiatalasszonyt a nagyládába, a ruhák közé 
tette, a lovak nem akartak sem el re, sem hátrafelé elindulni, egész 
közel jöttek a farkasok. A lovak két lábra ágaskodtak, a szekér fel-
borult. Hiába l tt rájuk Imre, az egyik farkas a ló orrának esett, meg-
harapta. Ezt a farkast közelr l megl tte. Nagyot vonított, amikor 
elterült. Egy másikat is eltalált az utolsó golyóval. Szerencséjükre a 
többiek elszaladtak. A megl tt farkas vonyításától ijedtek meg. De 

Az Amerikában kétszer járt Tar Kálmán és neje Bihari Róza 
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megijedtek k is. Annyira, hogy többet nem mentek vásárba. A 
nagyenyedi Ilyés Árpád csizmadia mester, aki szintén úton volt, az 
segített Tar Imrének, hogy összeszedjék magukat és tovább indul-
hassanak, a gyulafehérvári nagyvásárba. A történtek után úgy össze-
barátkoztak, hogy komák lettek. Ilyés Árpád segítette Tar Imrét, 
hogy a nagyenyedi 21-es honvéd kaszárnyába kerülhessen a szabó 
m helybe, mesternek. Át is költöztek a fiatalok Nagyenyedre. 1901-
ben már a kilencedik gyerekük született. Négy gyereket eltemettek 
Nagyenyeden. Aztán a sok gyerek miatt szegény sorba kerültek, s a 
legszomorúbb proletárok életét élték. Így jutott a szépasszony arra a 
sorsra, hogy a nagyenyedi kollégium diákjainak lett a mosón je, 
mosta és vasalta a keményített ingel ket, gallérokat és mandzsettá-
kat. 

Elszegényedett a szépasszony apja is, Bihari János, kutyab rös 
nemesi levelével együtt. Úgy elszegényedett, hogy alig volt mit 
egyenek öregségükre. A veje pedig nem tudott rajtuk segíteni. Biha-
ri János birtoka, az úgynevezett Del ben volt, a Maros partján. Az 
egyik nagy árvízkor birtokának nagy részét általmosta a Maros a 
csesztvei grófhoz, a másik részét, amikor a vasutat építették s az ál-
lomást, éppen megmaradt birtokára építették. Kapott néhány forintot 
a földjéért az államtól, ezt mind az ügyvédeknek fizette, mert több 
évig perelte a csesztvei grófot. Azt hitte Bihari János, hogy nemesi 
levelével legy zheti a kilencágú koronás grófot. 

Bosszúból egyszer, amikor a gróf a Maros-parton, sétált, által 
ment Bihari János csónakon, és megbújt a fák között. Puskásan kö-
zeledett a gróf. Kiugrott Bihari János a fák közül és fejbe vágta a 
grófot az evez lapáttal. A gróf túlélte, és beperelte Biharit, akit egy 
évi börtönre ítéltek.  A nagyenyedi börtönben töltötte ki a büntetést. 
Miután szabadult, ivásnak adta magát. Egyszer berúgott, és elvitte 
nemesi levelét a Maros partjára és bedobta a folyóba.  

- Nesze Maros! Elvitted a földemet, vidd el ezt is. Nem hiszek én 
már sem császárnak, sem Istennek! 

Történt aztán, hogy a csesztvei gróf megvakult. Azt beszélték, 
azért vakult meg, mert Bihari János fejen ütötte. Ez a gróf züllött, 
degenerált egyén volt. Egyszer részegen bement a vadászfegyveré-
vel a templomba, és rál tt Sz z Máriára. Akkor meg azt beszélték, 
hogy ezért vakult meg. Az Isten vakította meg.  

Ezzel a gróffal történt, hogy elvitték a szomszéd falu grófságába, 



14 

hogy összeházasítsák grófkisasszony rokonával, akit a szebeni zár-
dában apácák neveltek, de  a grófhoz hasonlóan degenerált volt. Sé-
tálni mentek az udvarban, a gróf látta, hogy a kastély tetején két ga-
lamb csókolózik. Ujjal mutatta: 
- Né! Né! Mikor leszünk mi is olyan boldogak?  
Mire a grófkisasszony odanézett, a hímgalamb már a n stény a há-
tán volt. A kisasszony köpködni kezdett.  
- Maga! Maga disznó, takarodjon innét!  
És elszaladt a kisasszony, a gróf pedig utána. 
- Nem, nem vagyok disznó… A disznók nem csókolóznak!  
- De igenis, maga disznó! Mert maga mást is akar! Takarodjék!  
 

Tar Kálmán 1890 és 1900 között átrendezte a könyvtárát. Kos-
suth regény, Jókai Mór, Pet fi Sándor, Arany János, Mikszáth Kál-
mán, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Jack London könyvei mellet, a  fran-
cia forradalomról írt és más hasonló, akkoriban értékes kötetek sora-
koztak könyvtára polcain. Ezek voltak legnagyobb kincsei. Olvasott 
a darwinizmusról, csak a természetet vallotta igaznak. A papokat 
gy lölte, a Pápával együtt. Gyilkosoknak nevezte ket, mert megöl-
ték Galileit és Huszt Jánosékat. Akkoriban került forgalomba az Ug-
rik Borbála cím  brosúra. Leplez  írás volt a f apácák és papok, 
tivornyás életér l, maguk között folytatott zülléseikr l.  

Nem is olyan régen, szájról-szájra járt egy történet a kolozsvári 
Barátok-temploma alatti pince titkairól. Fiatal lányokat vittek le oda 
gyónni, ahonnan sohasem kerültek el . Úgy pattant ki a titok, hogy 
a polgármester lánya is elt nt. Gyanú támadt, és a nyomozás kiderí-
tette, hogy több fiatal lányt találtak ott lenn a meszes gödörben. 
Hogy titkuk megmaradjon, megölték ket. De azért, hogy az egyház 
ne legyen kompromittálva, a hatóság ezt titokban tartotta. 

Tar Kálmán olvasott emberként, tisztában volt mindennel. De a 
fia nyers lázadozó maradt. Családi gondjai nem engedték fejl dni, 
szidta az urakat, a papokat, nem járt templomba. Éjjel-nappal csak 
dolgozott. 

1900-ban Tar Kálmán 73-ik évében járt, jól bírta magát. Rábe-
szélte az Imrét, hogy költözzenek vissza Felvincre. Haza is költöz-
tek, de Imre továbbra is a kaszárnyában dolgozott, biciklivel járt 
minden nap Vincr l Enyedre. Megszabadult a házbér fizetését l, de 
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ráment az egészsége, a mindennapi harminc kilométeres biciklizés-
t l aranyérben megbetegedett. Segesvárt operálták. Még nagyobb 
lett a szegénységük. 

 
Rózsikának csak annyit változott a sorsa, hogy nem az enyedi 

diákoknak mosta, vasalta a gallérokat, a mandzsettákat és ing-
el ket, hanem a felvinci uraknak.  

1904-ben született tízedik gyerekük, Jolán, 1906-ban Károly, 
1909-ben Juliska. Összesen tizenkét gyereket szült: négyet eltemet-
tek, négyen elkerültek hazulról különböz  helyekre.  

1909-ben úgy nézett ki, jobbra fordul a család gazdasági helyze-
te. A kaszárnyában elárverezték a sok régi, kék szín  honvéd ruhát, 
köpenyegeket. Megvásároltak azokból sokat, és kifordítva, színével 
tetszet s kabátokat és bekecseket csináltak bel lük. Egy év alatt már 
az egész vidék ilyet viselt. A románok nagyon szerették. 

Tar Imre ekkor fiát is hazahívta Fogarasról, ahol szabóságot ta-
nult. Az ifjú Tar Kálmán öt évig volt egy német mesternél. Amikor 
hazajött már rosszul beszélt magyarul, perfekt megtanult németül. 
Azután a három szabó: a két Kálmán és Imre annyi kész vásári ruhát 
csináltak, hogy helyre billent addigi gyenge gazdasági helyzetük, 
amit a sok gyerek okozott.  

Észrevette ezt a helyi hatóság és rosszindulatúan adót vetettek ki 
Tar Imrére. Azel tt is figyelték a Tar famíliát, monarchiaellenessé-
gük és eretnek voltuk miatt nyilvántartották ket. Az id. Tar Kálmán 
akkor már nyolcvan éves volt, cégtáblája le volt véve, de még fizette 
az adót. Tar Imrének nem volt iparengedélye, így a hatóságnak, a 
csend rségnek alkalma adódott, hogy bosszút álljanak nyomorúság-
gal küszköd  Tar famílián. Hiába ment az id s Tar Kálmán monda-
ni, hogy m helyében joga van dolgoztatni, meg sem hallgatták. Az 
akkori kiskirályokat, a diktátorokat soviniszta tendenciájuk zése 
érdekelte. Az volt a tervük, hogy ne engedjék Tar Imrét, dolgozni, 
mert egy esztend  alatt, a románok részére készített kék ruhákkal a 
közeli román falvak lakói szépen, elegánsan kiöltöztek. Az a kék 
szín sértette a hatóságot. A románok elleni akció elindítója Sava 
szolgabíró volt, aki megtagadta románságát, és tetszelegni akart a 
magyar soviniszták el tt.  volt, aki mindig ütötte a románokat.  
Ilyeneket sokat ismer a történelem. A román urak egy része is behó-
dolt az Osztrák-Magyar monarchiának.  
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A szerz  kézírásos jegyzete és képeslap  
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Tar Imrét jogtalanul megadóztatták, az adót nem fizette, s emiatt 
lefoglalták mind a két vadászfegyverét. A serétest és a golyóst is. 
Azután elvették a biciklijét, amivel naponta járt Vincr l Enyedre 
dolgozni.  

Ezután történt, hogy az olvasókörben Tar Imre billiárdozás köz-
ben összeveszett Balogh Elek f jegyz vel. Ezt szándékosan produ-
kálta Tar Imre, mert jelen volt húsz éves, derék fia, aki olyan er ben 
volt, hogy Balogh Eleket az ablakon kidobta. Még három urat 
ugyancsak helyben hagytak a „dákó nyelével”.  

1910 körül azt a polgári olvasókört, amit Tar Kálmánék szervez-
tek, az urak és a nagygazdák elfoglalták és így a jobbpártiaknak lett 
az otthona. A sok hajsza és retorzió a Tar família ellen odavezetett, 
hogy a jegyz t és társait meg kellett verjék. Ebb l aztán rebeliumi 
ügyet csináltak és mint lázadókat, törvény elé akarták állítni a Tar 
famíliát.  

1911-ben az izgalmak miatt, id. Tar Kálmán 84 éves korában, 
szívszélütésben meghalt.  
Tar Imre és Kálmán fia elhatározták, hogy elmenekülnek az ország-
ból.  

1911 novemberében, egy este vonattal indultak Bécsbe. Kálmán 
perfekt beszélte a német nyelvet. A Tar nevet Torr-ként írta, két r-rel 
és o bet vel. A Torr németül kaput jelent, így könnyen sikerült iga-
zolványait hamisítani. Úgy egyeztek meg apjával, hogy  Bécsben 
marad. Merthogy onnan hamarabb segíthet az otthoniakon, négy 
kisgyerekén és édesanyjukon.  

A szép Rózsika már ötven év körüli volt, megtört, öreged  asz-
szony tizenkét gyermek édesanyja. Azel tti évben temették el a szü-
leit, apját, Nemes-Bihari Jánost és az anyját, Osváth Júliát. Az ott-
hon maradt kisgyerekek: ifjú Tar Imre tízéves volt, Jolán hétéves, 
Károly ötéves, Juliska kétéves. Ez volt a családi helyzet, amikor Tar 
Imrének menekülni kellett.  
Bécsb l Hamburgba ment, és onnan sikerült egy szenes hajóval 
Amerikába szöknie. Cleveland városába ment. Ott már éltek 
felvinciek, szegénylegények, akik el tte vándoroltak ki, hogy jobb 
hazát keressenek.  

Tar Róza, a legnagyobbik lány férjhez ment egy román csend r-
rmesterhez, Fr ila Áronhoz. rsparancsnok volt Tordán. Egyetlen 

gyerekük, Endre, a „gödr ”-nek nevezett tordai sósfürd ben meg-



18 

szokta, hogy fenntartotta a sósvíz. 1922–ben Felvincen nyaraltak. 
Elmentek a gyerekekkel fürödni. Endre beleugrott a legmélyebb víz-
be, mert azt hitte, a Maros is fenntartja, mint a sósvíz. Így fulladt a 
Marosba a tizenkét esztend s Endre. Édesanyának ez okozta korai 
halálát.  
Vilma a következ  lány a sorban, édesapja beleegyezése nélkül, 
férjhez ment egy özvegyemberhez, Tóth Sándor felvinci kémény-
sepr  mesterhez. 

A következ  lány Tar Erzsébet. A Tar félék korrekt, okos termé-
szetét örökölte. Az els  világháború idején gépírást tanult és a 
felvinci községházánál, gépírón ként és kézbesít ként alkalmazták. 
A háború után férjhez ment Farkas Sándor cipész mesterhez.  

A következ  gyerek: Kálmán.  az, aki az édesapjával Bécsbe 
menekült. 1914-ben hazatért, hogy a házasságához szükséges irato-
kat Nagyenyeden beszerezze. Elfogták. Katonaszökevénynek nyil-
vánítva bevitték a kaszárnyába, hogy a katonaidejét letöltse. Hathét-
re rá kitört az els  világháború. A legels  katonavonattal elvitték 
Galíciába. Az els  nap fogságba került. Az 1917-es orosz forrada-
lom után beállt a Vörös Hadseregbe. Harcolt, megsebesült. Harkov-
ba került a kórházba. A fehér gárdisták rövid id re elfoglalták Har-
kovot, és a kórházban talált vörös sebesülteket mind f be l tték. 
Köztük volt Tar Kálmán is.  

Az ifjú Tar Imre, amikor tizenharmadik évét betöltötte, tudott 
volna édesanyjának és a három kistestvérének segíteni, de Vilma 
nénje megszuggerálta, és elcsalta kéménysepr inasnak. Három évig 
dolgoztatta, hogy kitanulhassa azt a „nagy tudást” igényl  mestersé-
get. Kizsákmányolta saját testvérét. Sokféleképpen csalódottan halt 
meg az ifjú Tar Imre, 1954-ben.  

Tar Jolán, a legkorlátoltabb teremtés a családban. Nagy munkabí-
rású, csontos, er s fizikumú. Amikor elkezdi a pletykázást, ebben a 
szakmában a Nobel-díjat is megnyerné. Férjhez ment egy színházi 
díszletez höz, aki egyszer Ciglizán, máskor Ceglédi, egyszer román, 
másszor magyar néven szerepelt. Az igazság az, hogy „fáraó”, tehát 
cigány származású volt. Kulturálatlanságát s r  keresztvetésekkel 
igyekezett ellensúlyozni. Akár a prostituáltak, akik a templomban 
keresnek b nbocsánatot. 

Tar Juliska a legkisebbik, a tizenkettedik gyerek, egészen olyan 
volt, mint az édesanyja. Nagyon széplány lett, fekete göndör hajú. 
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Akár az édesanyja, nem tanult. (Nem írok, és nem olvasok, én ma-
gyar nemes vagyok.) Férjhez ment egy jóindulatú emberhez, okos, 
értelmes román paraszthoz, Hada Ion cipész mester 
Aranyosgyéresen. 

 
Tar Károly a legifjabb férfi a családban. A család nehéz sorsa mi-

att neki sem volt gyermekkora. A harmadik osztályból ki kellett ma-
radjon, cip telenül, lábai megfagytak. 1914-ben nyolcéves, saját 
maga keresi kenyerét. Tizenkét évesen már önállóan határozza meg 
sorsát. 1919-ben március elejét l cipészinas Marosújváron. Lázon-
gó, öntudatos, ateista gyermekember. Rongyos ruházata alól kilát-
szik tiszta b re, kék szemével látja az seit l örökölt utat, a jármot, 
amit a nyakába raktak, s sok proletár gyermekkel együtt igyekszik 
ezt visszarakni azoknak a nyakába, akik oda rakták. Autodidakta 
módon tanul, a kommunisták neveltje, a nemzetköziség híve.  
 

Ha érdekli az olvasót egy falusi gyermek küzdelmes élete Erdély 
népeinek testvériségért, a kis nemzetek jogaiért, és egyenl ségéért, 
az olvassa tovább a Kopacz Károly nevet is használó emlékíró sorait 
és a dokumentumokat, nézze az összegy jtött képeket.  

 
 

Rég elhagytam a szül i házat 
Akkor még gyermek voltam én!  
Örököltem utam és jártam,  
Ennyit kaptam simt l én.  
Ki az, ki ezt akarta?! 
Iskolában miért nem járt a nép? 
Nemzet átka, ezeréves fajta! 
Nyolc évemmel szolga voltam én. 
Az égre nézve felkiáltok 
Hej, Úristen, ez az igazságod!?  
Gyerekekkel a jármot húzatjátok rég, 
Jármunk rakjuk azoknak nyakába 
Akik velünk húzatták azt rég! 
Utunkon megyünk a mi hazánkban, 
Ahol szabad már a szolga nép. 
Nem bujdostam el err l a tájról,  
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Hol seim is szenvedtek már rég, 
Harcoltam, mert tudom én azt 
Szabad lesz itt a szolga nép!  

 
  

Pet fi Sándor szerint „A lantot a kezedbe hiába fel ne vedd.”  
Kopacz Károly azt olvasókra bízza, k döntik el, hogy hiába fog-

ta-e a lantot kezébe, vagy sem, amikor megírta egy falusi proletár-
gyerek ötven éve folytatott küzdelmeit.  
Abban a tudatban írta, hogy az ifjaknak, az új generációnak meg kell 
ismernie sok egyszer  veterán kommunista közül az egyik harcát a 
jöv ért.  

Tar Károly az öreg kommunista így kezdi:  
Harcoljunk az eszme tisztaságáért, amíg élünk, készek legyünk 

életünket is feláldozni érte. A régi kapitalista rendszer alatti id kben 
a nyomor, az igazságtalan nemzetiségi elnyomás volt a részünk. A 
kizsákmányoló, a fasiszta, a nacionalista, a sovén rendszerek által 
okozott szenvedések és a durva megaláztatások öntudatra ébresztet-
ték, forradalmasítottak sok becsületes, bátor embert. Így fonódtam 
bele én is abba az er s kötegbe, amely sok szálból szöv dött Romá-
niában is.  

Ifjúmunkás, ipari tanuló voltam Marosújváron. Egyszer  kato-
nákként harcolni és tanulni kívántam a mozgalomban. A dialektikus 
materializmus mindig mozgató és változtató erejében hittem. Akik 
nem tanultak meg dolgozni és harcolni, lepusztultak, sohasem lett 
bel lük kommunista! Ötven évem alatt találkoztam sok becsületes 
harcos közt olyanokkal is, akik piros inget vettek magukra és úgy 
kompromittálták a pártot, a maguk érdekeiért másokat akartak leta-
posni. Az egyszer  katonák hátát létrának használták, hogy felfelé 
kapaszkodjanak. Összegy jtött filléreinket a maguk javára igyekez-
tek fordítani. Voltak beteges hajlamú egyének is, akik szerelmi ka-
landozásokat rendeztek a komoly munka helyett, visszaéltek helyze-
tükkel.  
 

Édesapám az osztrák-magyar monarchia idején el kellett mene-
küljön, kényszerülten el kellett hagynia a családját. 1911-ben sok-
gyermekes édesanyám egyedül maradt, szegényen. Sokat szenve-
dett, sok gyereket szült, sokat kellett dolgozzon, hogy minket felne-
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veljen. Nem tudtam meghálálni szüleimnek még azt sem, hogy a 
világra hoztak, s hogy megtanítottak magyarul beszélni. Édesapám 
kivándorlása teljes elszegényedésünkkel járt, annak dacára, hogy 
1914-ig küldözgetett egy kis pénzt. Az els  világháború kitörése 
miatt nem járt a posta, megsz nt az apánk támogatása. Közben a 
hatóságok részér l megindult a bosszúállás ellenünk. Védelmet sen-
kit l sem kaptunk. A papok is haragudtak reánk, eretneknek bélye-
geztek, mert nem jártunk templomba. 

Nagyapám 1911-ben meghalt. Szabóm hely, varrógépek, nagy 
zsák cérna és egyéb érték maradt utána. Egy rosszindulatú feljelen-
tés miatt mindenünket elvették, s a közösségháza padlására raktároz-
ták. Két év elteltével hívatták édesanyámat, hogy menjen a holmik 
után, mert a feljelentés rágalom volt. A nagy láda üres volt, a sok 
készruha elt nt. Három, már rozsdás varrógépet és az üres ládákat 
kaptunk vissza.   

Mindezekre nagyon jól emlékszem, nyolcéves korom óta gon-
dolkodó ember vagyok. A nagy elnyomás és a sok brutális bánás-
mód, az ellenünk elkövetett csúfságok, a verések, amiket szegénysé-
günk miatt el kellett szenvednünk, megtanítottak gondolkodni. 
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Gyermekkorom 

 
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején rendi és rangi uralom volt. 

A szegényeknek a munkásoknak és a parasztoknak semmi joguk, 
védekez  lehet ségük sem volt. Az iskolában, a vallásórán, a szegé-
nyek és nem magyar nemzetiség ek mindig hátul ültek. Pedig közü-
lük kerültek ki a legjobb tanulók, a rendesebb gyerekek. Nagyon 
csendes, jó tanuló voltam.  Egyszer a vallásórán az úri- és a gazda-
gyerekek, akik elbizakodottak és rosszak voltak, szilvamagokkal 
dobálóztak. És éppen eltalálták a tiszteletes úr orrát.  tudta, hogy 
kik voltak rosszalkodók, azt is tudta, hogy példát kell statuálnia a 
fegyelem érdekében, vette hát a görbe botját, hátra szaladt a szegé-
nyek közé és elkezdte ket ütni-verni. Én is kaptam kett t a hátam-
ra, egyet a fejemre. Azóta vagyok gondolkodó ember! Azt gondol-
tam magamban, hogyan lehet az, hogy az Isten embere engem ver-
jen ártatlanul? A Jó Isten, hogy engedi ezt meg (Persze sírtam keser-
vesen). Úgy voltunk tanítva, hogy  mindent lát az égb l... Miután 
jól átgondoltam a tisztelet úr magatartását, rájöttem, hogy  azért 
igazságtalan, mert a gazdagok tartják fenn és támogatják, s az  gye-
rekeiket ezért nem bántja.  

Akárhogy fájt is nekem a verés, mégis hálával tartozom Szécsi 
Ferenc református istenszolgájának, mert megindította bennem a 
gondolkozást, er t kaptam az akkori rendekre és rangokra épül  
rendszert meggy lölni és harcolni ellene. Azóta többet soha nem 
imádkoztam, és nem hittem azt, amit a papok prédikálnak. De meg-
tanultam tisztelni az igazságos embereket, a becsületes emberek 
becstelenek elleni harcát. Az igazságért! A becsületességéért! A dol-
gozók jogaiért! És a teljes szabadságáért!  

1915 januárjában, lábbelim hiánya miatt, megfagytak a lábaim, 
nem járhattam iskolába. Hathétig feküdtem ágyban emiatt. Nem tud-
tam járni. Hathét elteltével, amikor iskolába mentem Csíki István 
igazgató azt mondta nekem: „Kitakarodj az iskolából, te tekerg !” 
Pedig tudta, jó tanuló voltam, és azt is tudta, hogy ágyban fekv  be-
tegként is tanultam. De nagy egyházfi volt, látta, hogy a szüleim 
nem járatnak templomba. Azért csinált bel lem tekerg t, és kerge-
tett ki az iskolából.  
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Akkor már egy éve dúlt az els  világháború. Nagy nyomorban él-
tünk, rongyosok és éhesek voltunk. Többet nem jártam iskolába, el 
kellett mennem dolgozni.  

A felvinci vasútállomás nagy. És nagy a vidék is. A falvakból 
odagy jtötték össze a sok szénát, a front számára. Hoztak egy szé-
naprést, és hat rossz lovat. Ott kaptam munkát. A hat lovat nekem 
kellett gondoznom. Amikor bálákba préseltük a szénát, két lovat 
kellet befogni, hajtottam ket körbe, egész nap. Id nként cseréltem 
a lovakat. A lovak elfáradtak, nekem nem volt szabad elfáradni, to-
vább kellett csinálni, egész nap. Hat piculát kaptam egy hétre. Mos-
tani értéke aprópénz. 

1916-ban a M.Á.V.-hoz kerültem dolgozni. A vasútvonalon és az 
állomás területén szedtük a burjánt. Felvinct l egész a kocsárdi állo-
másig. Azokban az id kben a vasútnál jobb volt a fizetés. Havi bért 
kapatunk. Csak az volt a baj, hogy nehezebb volt a munka. A kör-
meim mindig húsig koptak, a kövek közül nehéz volt kiszedni a bur-
jánt, és amikor a kocsárdi állomásig kellett eljutnunk a munkával, 
reggel négy órakor keltem, hat kilométert gyalogoltam a munkahe-
lyig.  

Sokféle emlékeim maradt abból az id b l, amikor a vasútnál 
dolgoztam.  

Sokféle katonavonat jött-ment. Mikor a harctér felé mentek éne-
keltek, amikor onnan jöttek a sebesültszállító vonatok, sírtak, jajgat-
tak. Amikor Románia is belépett a háborúba, sok németet és csehet 
vittek a román frontra. A csehek mindig szidtak és köpködtek. Szid-
ták a magyarokat. A németek ittak és mulattak, részegen lövöldöz-
tek. Mindig el kellett bújni a fák mögé, lehasalva, vagy a bokrok 
közé, hogy nehogy megl jenek. Voltak olyanok is, akik konzervet 
dobtak nekünk, kenyeret. Volt nekik elég. A magyar katonák ciba-
kot dobáltak. A németek fél-b rszivarjait felszedtük. Egy vasutas 
azokért nekem parafint adott, amit petróleum helyett világítani hasz-
náltunk. A háború idején nem lehetett sem dohányt, sem petróleu-
mot kapni.  Kenyeret és lábbelit sem.  Még az úri gyerekek is fatal-
pú cip ben jártak. Legtöbbször pirított puliszkát ettünk, és vízben 
f tt krumplit.  

1916 szén, az állomáson dolgoztunk, takarítottuk a pályaudvar 
területét. Egyszer csak megérkezik Szeben fel l, a román frontról 
egy sebesültekkel tele vonat. Kiabálnak: 
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- Vizet! Vizet!...  
Odaszaladtam és azon vettem észre magam, hogy tele a kezem 

üres kulacsokkal. 
- Nekem is! … Nekem is! …- biztattak. Szaladtam a kerekes kút-

hoz. Megtöltöttem a kulacsokat. A vagonban körülfogtak a sebesül-
tek, többen alig mozdultak. Mire szétosztottam a kulacsokat, a vonat 
elindult. A kocsárdi állomáson, hat kilométerre a felvinci állomástól, 
szálltam le. Két órát gyalogoltam visszafelé. Munkavezet nk, sz 
János, nagyon nagy hajcsár volt, szidott nagyon:  

- Te tekerg ! Olyan vagy, mint az apád… Az is mindig a más 
bajával tör dött. Ha nem szökött volna Amerikába, már rég fel-
akasztották volna. Ha még egyszer megfoglak, hogy tekeregsz, kirú-
gatlak a vasúttól! 

Akkor tudtam meg, hogy édesapámnak szöknie kellett, mert kü-
lönben felakasztották volna. Így mondta sz János: „Minding má-
sokkal tör dött. Szidta az urakat és a papokat. A tekerg !” 

Pár nap múlva érkezett az állomásra egy román hadifoglyokat 
szállító vonat. A közbels  vágányok között dolgoztam. A vagonok 
be voltak zárva. Észrevettem, hogy a rácsok mögül integet egy fo-
goly, a túlsó vágányon lev  tehervonat felé mutogat. A tehervagon-
ok tele voltak cukorrépával. Hamar megértettem, hogy mit akar. 

Szaladtam, vittem cukorrépát, bedobáltam a rácsok között. Egy-
szer csak érzem, hogy valaki követ. Mire megfordultam, rám ugrott 
a kakastollas csend r. Egyik kezével a fülemet fogta a másikkal az 
orromat. Csavarta, húzta és csúnyán szidott:  

- Az anyád úristenit, te tetves hazaáruló oláhja! 
Földhöz csapott!  
- Megláncollak, úgy viszlek a tömlöcbe! 

    Még egyszer fenéken rúgott, aztán szaladt vissza az állomás felé. 
Láttam, hogy személyvonat érkezik. Arra ült fel. Akik látták, mi tör-
tént, hozzám szaladtak, felsegítettek. Egy román öregasszony ke-
resztet vetett, s mondott valamit. Nem értettem románul. Talán azt 
hitte román vagyok. A román foglyok integettek, egyikük dobott 
nekem egy katonasapkát. Sokáig sírtam. Éppen tízéves voltam. Ez 
volt életemben a második verés, amit ártatlanul kaptam. El ször 
pap, aztán a csend r vert meg. Másnap nem mentem a vasúthoz dol-
gozni. Attól féltem, elfognak a csend rök és bezárnak. Egyébként is 
sok veszélynek voltam kitéve ott a vasútnál. 
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Volt olyan eset is, amikor ránk l ttek a katonák. Aztán kacagtak.  
Kálmán bátyám Budapesten dolgozott. Hazajött, hogy a házasságá-
hoz szükséges iratokat beszerezze. 1914-ben elfogták, Nagyenyed-
r l hatheti kiképzés után az els  katonavonattal kivitték a frontra. 
Négy testvérem és édesanyánk búcsúztatta az állomáson. Amikor le 
akart szállni, egy tiszt rákiáltott németül:  

- Cürük! Herrgott krucsifix! - Ami magyarul annyit jelentett: 
Vissza, az úristenit! 

 Nem engedték, hogy elbúcsúzzunk t le. Ezért aztán többet nem 
mentem a vasúthoz dolgozni. De leginkább a csend rökt l féltem, 
attól hogy elfognak és bezárnak.  

Megtudtam, hogy Minyukáék falura készülnek csépelni, és kellett 
nekik egy kéveoldó. Elmentem hozzájuk és megbeszéltem a dolgot. 
Megegyeztünk, fél véka búzát kapok egy hétre és kosztot.  

- Lesz munkánk egész a télig, de csak egy hét múlva indulunk - 
mondta Minyuka. Jóindulatú, harminc év körüli ember volt. Román, 
de nem tudott jól románul. Muresán Miklós volt a neve. 
Minyukának becéztük.  volt a vezet  a szénaprésnél, betegsége 
miatt nem vitték katonának. Nagyon okos, intelligens ember volt, 
szépen harmonikázott. Énekelt is.  

Eltelt a második nap, nem jelentkeztem a vasútnál. Édesanyám-
nak nem mertem megmondani, hogy nem dolgozom. Mindig korán 
reggel indult dolgozni a nagyvendégl be, amit Vigadónak neveztek. 
Szombati nap következett. Korán reggel nagy zajra ébredek, sok 
ember, nagy csoport székely menekült beszélgetett hangosan, az 
asszonyok sírtak és szidták a velünk szemben lakó százhatvan hol-
das Magyari Pál nagygazdát, mert az még pénzért sem akart tejet 
adni kisgyerekeiknek. Szóba sem állt velük. Elkergette ket. Sok 
volt a gyerek és az öregasszony. Ötödik hete, hányódtak az úton, 
elfogyott az élelmük, nem volt mit enniük. Engem elfogott az érzé-
kenység, kimentem és odaszóltam:  

- Jöjjenek, a mi kertünkben van mit enni!- Jöttek szaporán, s pár 
perc múlva lekopasztották a szilvafát, az almafát és körtefákat. Meg-
ijedtem, amikor megláttam a letarolt kertet, eszembe jutott, nem lesz 
télire még egy szem kompót, s a pincében sem gyümölcs, amivel 
éhségünket csillapítsuk. Szegények voltunk. Nekünk sem volt mit 
enni. Gondoltam: na, most majd kapok egy jó verést édesanyámtól.  
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Két veszeked s lánytestvérem közül Jolán, a nagyobbik, szidott, 
és fenyegetett:  

- Kapsz te édesanyánktól! - Azel tt három nappal megvert a 
csend r és megfenyegetett, hogy elzárat. Emiatt nem jártam dolgoz-
ni, Édesanyám ezt nem tudta. Hát amikor megtudja, hogy kifosztat-
tam a kertet a székely menekültekkel… Ezért a sok „b nért” aztán 
este, amikor tudtam, hogy édesanyámnak haza kell érkeznie a mun-
kából, kaptam magam, elbújtam a kukoricásban. Ott is aludtam. 
Amikor édesanyám hazajött, és nem voltam sehol, édesanyám kér-
désére Jolán néném elmondta, hogy mi történt, s hogy elmentem 
hazulról.  

- Hova ment, merre ment? - kérdezte édesanyám ijedten. S elin-
dult, hogy megkeressen. Egyszer, mintha álmodtam volna, hallom, 
édesanyám sírva kiabál:  

- Károly te! Károly, hová lettél, édes, drága jó fiam!? - Sírva fa-
kadtam, s én is kiabáltam:  

- Itt vagyok édesanyám a kukoricásban, de ne verjen meg. - Édes-
anyám örvendezett, hogy rám talált, sírva szaladt felém a kukoricás-
ba.  

- Drága, jószív  fiam! – mondta. - Jól tetted, hogy odaadtál min-
dent, mi is el kell, hogy meneküljünk, s úgy sincs, mivel a holmin-
kat elvigyük, mert nincs szekerünk. 

Így vigasztalt édesanyám, hogy ne sírjak tovább. Mert már nem 
azért sírtam, hogy kikapok, hanem azért mert nagyon átfáztam a ku-
koricásban. Hideg volt a föld. Kés  este lett mire haza értünk. El-
mondtam édesanyámnak egyéb bajaimat is. Addig sohasem hallot-
tam édesanyámat panaszkodni, de akkor kitört bel le is az elkesere-
dés. A sok nélkülözés, a négy kisgyerek nevelésének gondja, a ne-
héz munka, amiért annyit sem kapott, hogy az éhhaláltól megment-
sen minket. Az apánkért való aggodalom, aki ki tudja, hol hányódik, 
mindezek megtették a magukét, lassan felgyülemlett, kitört bel le a 
panasz. Ráadásul az egyik jómódú nagynénink, azt tanácsolta édes-
anyámnak, hogy tegyen be minket a lelencházba. Azon vettük észre 
magunkat, hogy mind sírunk, és kérjük édesanyánkat, hogy ne hal-
jon meg, nem hagyjon el minket, inkább haljunk meg mind, együtt. 
Vigasztaltam, ne búsuljon, mert két nap múlva elmegyek 
Minyukáékkal csépelni Inakfalvára, Alsó- és Fels fügedre. Ott nem 
talál rám a csend rség, és kapok majd kosztot és fél véka búzát egy 
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hétre. Én leszek a kéveoldó. Édesanyám el ször tiltakozott, hogy 
még kicsi vagyok az ilyen munkára, de aztán beleegyezett. Lelkem-
re kötötte, hogy vigyázzak magamra.  

Két nap múlva elindultunk. Hatan mentünk Alsófüged felé, egy 
régimódi csépl géppel. Azt nagyon nehéz volt kezelni. Kétfel l volt 
két nagy kereke, aminek volt két „mankója”, amit két oldalról négy 
ember kellett, hogy forgasson. Így m ködött az a csépl gép. Vittünk 
még magunkkal egy gebe lovat is. A fügedi hegynél aztán meggyült 
a bajunk, mert a sovány ló nem bírta a gépet a hegyre felhúzatni. 
Minyuka veréssel akarta jobb belátásra bírni. Már öreg lószakért  
voltam a szénaprés lovainak kezelése után, azt mondtam, hagyja pi-
henni. Miután kipihente magát a gebe, megfogtam a gyepl t, s gyí, 
neki a hegynek. Vezettem, s a többiek: Minyuka, Takács Jóska, 
Alimán Tódor. Farkas Jóska, mind kiszuperált katonák, és a hatvan 
év körüli Gergi nev  cigány is segített nyomni felfelé a gépet a 
hegyre. Amikor felértünk, Minyuka örömében kinevezett ló-
sof rnek.  

Megérkeztünk Alsófügedre, ahol már nagyon vártak bennünket. 
Bementünk legels  házba, ahol csak asszonyokat és öregeket talál-
tunk, a fiatalok a háborúban voltak. Már kés  délután volt. Mindent 
elkészítettünk és másnap reggel megkezd dött a cséplés. Azon este 
már vacsorát is kaptunk. Nagyon jól laktam túrós puliszkával. Ör-
vendtem, hogy ezen túl minden nap rendesen fogok enni. A csépe-
lésnél így voltunk beosztva: Aliman Farkas Jóska bácsival, Takács 
Jóska Gergi bácsival, a hajtók: egy fiatal, egy öreg. Minyuka volt az 
etet . Én voltam a kéveoldó. A hajtók két óránként pihentek. Ez így 
jól ment három napig. De aztán úgy elgyengültünk, hogy amikor 
kétóránként indulnunk kellett, aludtunk, Minyuka hiába költögetett, 
hiába kiabált, senki nem moccant. Kezemet a kévék úgy össze-
vissza dörzsölték, hogy már alig tudtam fogni velük. Egy hétig sem 
tartott az az iram, amivel neki fogtunk. Hiába mindnyájan ki voltunk 
éhezve, nem volt er  bennünk, nem volt munkabírásunk.  
Negyedik nap a következ  háznál csépeltünk. Még meg sem virradt, 
mi már dolgoztunk. A házból kijött egy ötven év körüli román asz-
szony. Amikor meglátott, mellém jött és keresztet vetett, Úgy mond-
ta:  
    - Váj Doamne... - Magyarul ezt jelenti: „Jaj Istenem... - 
Kézefogott és bevitt a házba. Lefektetett az unokája, a kis Mária 
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mellé. Nyolc év körüli lehetett a kis Mária. Amíg náluk csépeltünk, 
az öregasszony oldotta el a kévéket helyettem. A kis Mária nagy-
anyja. Még volt három gyermek a háznál. Az eperfa alatt volt egy 
kisebb k asztal, a gyermekek ott kaptak enni. Én nem tudtam romá-
nul, k sem értettek magyarul, Alimán bácsi volt a tolmács. Nagy 
tekintélyem volt a gyermekek el tt, mert ismertem a csépl gépet, és 
már dolgozom. 
    - Máriáék jómódú gazdák voltak. Nagy házuk és nagy istállójuk 
volt. Megmutatták nekem a kisborjút. Mária simogatta, én nem mer-
tem közel menni az állathoz, s ezért kikacagott. Aztán bevitt a nagy-
szobába és megmutatta édesapja katona képét a falon. A szobában 
állt az osztováta, amivel a falusiak a sz tteseket szövik. Mária neki 
fogott sz ni. Kis keze ügyesen mozgott. Édesanyja krumplit pucolni 
hívta. Helyébe ültem az osztovátához és elkezdtem sz ni. Éppen 
piros csíkos zsáknak való vászon készült. Mária anyja keresett, hogy 
zsíros kenyérrel kínáljon. Amikor meglátta, hogy milyen szépen 
szövök, örömében mindenkit behívott, hogy lássák a csodát. Behívta 
Alimán bácsit is a tolmácsunkat, hogy megtudakolja, hol tanultam 
meg sz ni. Aztán el kellett meséljem, hogy a mi házunkba valami-
kor szabóm hely és vendégl  volt, édesanyám pedig a nagyszobát 
mindig kiadta a nagygazdáknak, akik oda osztovátát állították és ott 
sz ttek. Ott mindig jó meleg volt, behúzódtam oda és ellestem, elta-
nultam a szövés csínját-bínját, úgy hogy még négy nyüstön is tud-
tam sz ni. Azután amíg Alsófügeden csépeltünk, én sz ttem a zsák-
nak valót, a Mária nagyanyja pedig helyettem oldotta a kévét. Na-
gyon jó dolgom volt. Másfelé, ahol csépeltünk, másképp f ztek, 
mint mifelénk, legtöbbször korpacibere levest, utána káposztás vagy 
hagymás lepényt adtak, amit rossz íze miatt nem tudtunk megenni.  
Három hétig csépeltünk Alsófügeden. Aztán Fels fügedre mentünk. 
A csépelés lassan haladt. Kés  sz felé járt az id , cs rökben, szal-
ma között háltunk. Arra felé, fent a hegyekben ilyenkor már hidegek 
voltak az éjszakák. Takarónk nem volt, ruhánk gyenge, reggelre bi-
zony jól átfázva kászálódtunk neki a munkának. Kezdtem egyre 
rosszabbul érezni magam. Az egyik reggel fájt nagyon a fejem. Dél-
ben már nem kellett az ebéd sem. Délután már nem tudtam dolgoz-
ni. Minyuka lefektetett cs rbe. Október közepe felé jártunk, egy 
csütörtöki napon volt. Pénteken Marosújváron rendszerint hetivásár 
tartottak. Sofron bácsival megbeszélte Minyuka, hogy engem vigyen 
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haza Felvincre. Hatheti keresetem, három véka búza volt. Mivel 
Minyuka nagyon szeretett engem és megsajnált, hogy beteg lettem, 
keresetemet megtoldotta még egy véka búzával. Kölcsön kért egy 
zsákot, amibe a búzámat tegye s felpakolt a Sofron bácsi szekerére, 
egy kosár tyúk és egy másik kosár tojás közé.  
Hajnal volt, virradat el tt. Vincig lovasfogattal másfél óra az út. El-
indultunk. Alsófügeden Máriáék még aludtak.  Mária nagyanyja 
hozta ki a búzámat.  is megtoldotta a keresetemet. Sofron bácsi 
mondta, hogy ott vagyok a szalma között s ráz a hideg. Az öregasz-
szony megnézett s keresztet vetett.  
    - Vai, s racul copil - mondta. „Jaj, szegény gyermek.”  
Sofron bácsi betakargatott a pokróccal. Amikor hazaérkeztünk édes-
anyámat otthon találtuk. Még nem ment el dolgozni. Sofron bácsi 
letette a nagy zsák búzát. Édesanyám nagyon megijed.  
    - Mi van veled, drága kisfiam? - kérdezte.  
    - Semmi, csak fázom - feleltem vacogva. Még beszéltek valamit 
Sofron bácsival, ágyba raktak, aztán elment mind a kett .  
Édesanyám nemsokára visszajött Drakó doktorral. Megvizsgált és 
azt mondta: tüd gyulladás. Azután még többször jött Drakó doktor 
úr hozzánk. Miután jobban lettem édesanyám azt kérdezte, ki az a 
Mária, mert lázálmomban, mind azt mondtam:  
    - M i Maria, jaj Maria! - Elmeséltem édesanyámnak, hogy ki az a 
Mária, s mindent, ami velem történt.  
    Amire én jobban lettem a nagy zsák búzából vékányi maradt. 
Mert abból fizettük a doktort és a patikáriust.  
1916-ban nem dolgozhattam. A tüd gyulladás nagyon legyengített. 
Mert nem volt rendes táplálékunk. Még azok sem tudtak élelemhez 
jutni, akiknek pénze lett volna rá. Mert kevés volt az élelem, és ami 
került, azt is elrekvirálták a front részére. Nem volt tüzel nk sem. A 
kertünkb l kellett kivágni a sok nemes gyümölcsfát, hogy meg ne 
fagyjunk. Felvincnek nincs erdeje. Mindig messzir l kellett a t zifát 
beszerezni. Az pedig mindig sok pénzbe került. Békeid ben is. Szo-
morú és bánatos volt abban az id ben mindenki. Sokan megkapták 
az értesítést: „A férje… vagy a fia… h si halált halt.” Akik nem 
tudtak semmit a hozzátartozójukról azok sem a jó hírt várták, hanem 
a rosszat.  
   Az én szomorúságom is nagy volt. Nem volt se ruhám, se lábbe-
lim. Nem mehettem ki a szabadba. Pedig úgy vágytam szánkázni. A 
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mi házunk dombon volt, és a gazdagok, a jómódúak gyerekei el t-
tünk szánkáztak. Én meg szomorúan néztem ket az ablakból.  
1917 januárjában édesanyám a vasútnál kapott munkát. Takarítónak 
vették fel. Édesanyám minden nap vigasztalt, ne búsulj kisfiam, ve-
szek neked ruhát, bakancsot és még korcsolyát is. Ezután minden 
hónapban kapok fizetést. Nem leszel többet rongyos.  
    1917 februárjában megérkezett az állomásba egy páncélvonat. 
huszonnégy katonával. Maradtak 1918-ig. A katonák végezték az 
állomás takarítását. Így aztán édesanyám megint mosni járt a nagy-
gazdákhoz. Éhbérért. Én pedig továbbra is rongyos maradtam.  
1917 márciusában érkeztek Felvincre az orosz hadifoglyok. Voltak 
vagy tizenhatan. Egy részüket beosztották útcsinálásra. A földbiro-
kosoknak is adtak bel lük, olyan helyre ahol a férfiak háborúban 
voltak. Az asszonyok választhattak a foglyok közül. A legtöbbjük 
olyat választott amilyen megfelelt nekik mindenféle munkára. 
Olyant, amelyik a férjét is helyettesítse, mindenféle tekintetben. 
  

Kapom a katonasegélyt.  
Isten, az uramat haza ne segítsd! 

 
    Ez a nóta volt a divatban.  
 
    1917 áprilisában édesanyám elhatározta, hogy házunk felét lebon-
tatja, mert süllyedni, repedezni kezdett. Kért tíz hadifoglyot erre a 
munkára. Ezek két nap alatt szét is szedték több évszázados házun-
kat. Azt, az épületet , amelyet annak idején Várda-háznak használ-
ták. Régi tulajdonosaik gazdálkodók voltak, akik sz l termesztését 
Felvincen megkezdték. Nincs pontos irodalma.  Az biztos, hogy az 
erdélyi sz l fajták nyugat fel l, Magyarország fel l kerültek Er-
délybe, Vajdahunyadon túl a Zsil völgye felé, Dobrudzsáig nem ter-
mett akkor se sz l , se búza. A Balkán fel l terjedt aztán az a nagy 
szem , jó íz  Murfatlar sz l fajta, amit a rómaiak hozhattak kelet 
fel l s, terjesztették Konstanca vidékén.  
   Felvinc, Alvinc nem biztos, hogy vincr l – borról – kapák a nevü-
ket. Lehetséges, hogy a Vincr l vagyis a szélr l kapták a nevüket. 
Latin írást rosszul fordíthatták a magyarok és a románok is. A két 
község 70-80 kilométerre van egymástól a Maros mellett. A Maros 
folyása szerint Felvinc van felül, Alvinc van alul. A Maros nagy 



31 

szolgálatára volt Erdélyben a szállításoknak, más szállítási típus az 
úgynevezett delizsánsz volt, a nagy szekereket, kocsik, lovak húz-
ták. Ezeknek az állomásait Várda házaknak nevezték, ahol aludni, 
enni, inni lehetett, a lovaknak pedig pihen helyül szolgált. Ezek az 
utóbbi id kben a postához tartoztak. Miután megépítették a vasutat 
a posta eladta ezeket a házakat. 
   Dédapám - Tar Dániel - a Várda-házak intéz je volt Erdélyben. 
1860 körül a felvinci Várda- házat a Tar família vette meg. Ekkor 
került Kolozsvárról Felvincre nagyapám, Tar Kálmán, de akkor már 
vendégl  volt a felvinci Várda ház.  
1848-ig város volt Felvinc. Miután megsz nt Felvinc szállítási köz-
pont lenni, nehezen egzisztált, tönkre ment, mert az osztrákok politi-
kai érdekb l román paraszt ruhákba öltöztek, és felgyújtották hogy a 
román-magyar összefogást megakadályozzák, amir l már egyezked-
tek Kossuth Lajosék, Pet fiék, B lcescuék. Egy héttel hamarabb 
égették fel Felvincet, mint Nagyenyedet, ahol elpusztult a világhír  
könyvtár, a levéltárral együtt.  
    A Felvinc körüli román falvak lakosai azel tt négyszáz évvel ma-
gyarok voltak. Az akkori id ben a Pápa akkora terhet rakott a katoli-
kus hívekre, hogy azok meg akarván szabadulni a nagy terhekt l, 
áttértek a görög-keleti hitre. Hidason, a k b l faragott kapukon 
megvannak a magyar nevek, de magyarul ott már régen nem beszél-
nek. A reformáció idején sokan átpártoltak a katolikusoktól, miután 
a felvinci katolikus templomot átalakították reformátussá. 1900 kö-
rül, az akkori Szécsi Ferenc református pap, olyan bigott református 
volt, hogy az akkor még látható római barokk típusú építészetet el-
tüntette, de a téglákat nem tudta eltüntetni, ezeken még láthatóak a 
római számok.   
    Felvincnek, e rendezett tanácsi királyi városnak, nagy börtöne 
volt, ahol nagyon sok szegény ember igazságtalanul szenvedett, sok 
akasztást is végrehajtottak az udvarán, ahol jelenleg a pékség áll.  
Amikor 1916-ban a háború Szeben körül folyt, Felvinc határában 
sok lövészárkot és földalatti búvóhelyet ástak. Egy bizonyos helyen 
rengeteg emberi csontot találtak. A temet t l délkeleti helyre – amit 
Pestesnek neveznek a Vinciek, - az öregek szerint, 1849-ben orosz 
katonákat temették. A temet  elején van a h sök sírja, ahol százhúsz 
fasizmus elleni harcban elesett szovjetkatona nyugszik.  
    Miután édesanyám lebontatta a Várda-ház felét, volt tüzel nk. A 
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vastagabb gerendákból, édesanyám eladott, s az árából felöltöztetett 
minket. Nem engedett többet nehéz munkára. Gocsling Frigyes pati-
káriusnak lettem a küldönce. Minden szerdán és szombaton gyógy-
szert vittem, sokszor nehéz ládákat, a kocsárdi állomásra. Ez a 
Gocsling híres patikárius volt, s a gyógyszereket, amiket más hely-
ségekbe küldött, nekem kellett feladnom a kocsárdi állomáson. Ti-
zenöt krajcárt fizetett minden útért.  
   A háború idején nem lehetett parafa dugót kapni. Jolán nénémmel 
kukoricakóró szárából faragtunk az orvosságos üvegekbe dugót, 
amit a patikárius úgy, ahogy megfizetett. A patikusék urak voltak. 
Három lányuk volt, mindenik f iskolát végzett. Édesanyám járt hoz-
zájuk napszámba dolgozni. Egyszer a nagyságos asszony behívott és 
azt kérdezte, miért nem járok iskolába. Elpanaszoltam neki mindent, 
ami velem történt. Elkeseredett, szidta a háborút, s azokat, akik azt 
csinálták, mert neki is odaveszett az öccse.  
   Öccsének még megvoltak a gyerekkori játékai. Bevitt a kamrába, s 
azt mondta válogassak. Nekem csak a korcsolya és a ródli kellett. 
Nem kellett a hintaló, meg az efféle játékok. Ez 1917 augusztusában 
történt. Nagyon boldog voltam, hogy van korcsolyám és ródlim. 
Alig vártam, hogy kezd djék a tél, lehessen korcsolyázni. Volt már 
bakancsom is. Csákjázni már tudtam. Ez egy fából faragott, el l 
kunkorodó korcsolya féle volt, amit dróttal kötött az ember a cip jé-
re.  
   Tizenegy éves voltam. A magam korúak abban az id ben már fel-
n tteknek érezték magukat. Akkoriban mi voltunk a legények és mi 
voltunk az öregek is.   
Már mi is eljártunk a kugli pályára. El ször csak bábot állítani, az-
után mi is kugliztunk. Versenyre keltünk az öregekkel. Így aztán 
eljártunk a táncba is, amit vasárnaponként rendeztek a cs rökben. 
El ször csak néztük, aztán mi is nekifogtunk a kicsi lányokkal tán-
colni.  
   A cs rben körbe ültek az öregasszonyok, nézték a táncot, vissza-
gondoltak fiatalságukra s érdekl déssel figyelték ki fia, kinek a lá-
nyával párosodik. Egyszer édesanyámnak is kedve kerekedett eljön-
ni a táncba.  
   - Hallom úrfi jársz a táncba és már leányt is választottál. -  Szé-
gyenl s gyermek voltam, nagy pirulva feleltem édesanyámnak.  
   - Csak kett t táncoltam Marikával. - Marika Májer Náci barátom 
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testvére volt,. Egy utcába laktunk. A Májer Náci édesanyja nagyon 
szép román leány volt. A szomszéd faluból került Felvincre egy 
Grünfeld nev  kocsmároshoz cselédnek. A keresked  Náci nev  fia 
beleszeretett a szép román lányba és megszületett a fiúk, akit az apja 
nevére Nácinak kereszteltek, de a Grünfeld család nem engedte 
meg, hogy fiuk feleségül vegye a cselédet. Ezért felakasztotta ma-
gát. Az öreg nem akart tudni az unokájáról. Bukarestben él, sof r. 
Marikát, akivel életemben el ször táncoltam, gyerekkora óta nem 
láttam, a felvinci kovácsmester, Barcsik Jóskának lett a felesége. 
1917 nyarán megint Minyuka lett a szénaprés vezet je. De nem 
Vinczen, hanem a székelykocsárdi állomás melletti réten. Ide gy j-
tötték a szénát, amit akkor már nem vásárolt fel az állam, hanem 
elrekviráltatott hatóságilag. Minyuka hívott, hogy legyek a lovak 
hajtója és gondozója. Szívesen vállaltam. Egész nyáron ott dolgoz-
tam, szombatonként hazamentünk. Lóháton. Abban az id ben tanul-
tam lovagolni, lepipáltam akárkit. Kés bb sokszor vettem hasznát 
annak, hogy megtanultam lovagolni. Ott dolgoztam kés  szig, 
amíg a szénában lehetett aludni.  
   A hideg beálltával alig vártam, hogy korcsolyázni lehessen. Az úri 
gyerekek az inakfalvi tóhoz jártak korcsolyázni. Utánuk somfordál-
tam, s egy-kett re ellestem, eltanultam a korcsolyázás m vészetét. 
A ródlizást nem szerettem, eladtam a ródlimat Szilágyi Mikinek. 
Két véka búzáért. Ennek nagyon örvendezett az én mindig bánatos 
édesanyám. Kérdezte, nem bánom-e meg, hogy eladtam. Akkor az-
tán elmondtam édesanyámnak, hogy az el tte lev  vasárnap, a 
rend rné kertjében neki mentem a szilvafának, s úgy megütöttem 
magam, hogy mozdulni, de még szólni sem tudtam. Édesanyám 
csak nézett, s azt mondta:  
   - Meg is hallhattál volna drága fiam, s te nekem egy árva szót sem 
szólsz!? 
- Nem szóltam, mert nem akartam, hogy búsuljon. Hát ezért adtam 
el a ródlit.  
   A rend rné kertje, ahol ródliztunk, nagy gyümölcsös volt. A 
felvinci rend rkapitányé volt. Felvinc 1848 el tt királyi tanácsosi 
város volt. F szolgabírósága és börtöne is volt. Ezek most is meg-
vannak, régi épületek, a kollektívgazdaság raktárai.  
Gyerekkoromban még élt a rend rkapitányné. Nagy háza 1916-18-
ban összed lt, a háborús teherautó forgalom miatt. Mert a néhány 



34 

száz éves ház a f útvonalon volt. Sok ház összerepedezett a nagy 
forgalom miatt akkoriban.  
 
    A páncélvonat katonái, akik 1917 februárjában jöttek a felvinci 
állomásra, hamar otthon érezték magukat. Mindnek volt már isme-
retsége, lányokkal és asszonyokkal is. 1917-telén tollfosztás volt a 
községben, ami után táncmulatság következett. Ilyenféle mulattság 
minden héten volt. A páncélos katonák is hivatalosak voltak. Az 
egyik családnál aztán megtörtént a baj. Sz cs Annának udvarolt egy 
páncélos katona. A Sz cs Anna anyja is szerelmes lett a katonába. 
Aztán a lány is, meg az anyja is meg lett csalva. A katona más ház-
hoz kezdett járni.  
    Efféle dolog sok történt, ezért a csend rség megtiltotta a katonák-
nak, hogy bejárjanak a faluba. Sok szabadságra hazajöv  katona ta-
lált páncélost a házánál. A páncél nem védte a páncélos katona 
csontjait.  
    A Sz cs Anna anyja megtudta, hogy a katona, aki megcsalta, a 
tilalom ellenére elment a bálba. Fogta magát, feljelentette a csend r-
ségen. A csend rség elfogta a katonát. A fiatalság megharagudott 
Sz csékre a feljelentés miatt.  
    Az egyik parasztfiú verset is írt róla és Minyuka megzenésítette. 
Így szól a Takács Pali verse: 
 

     Fut a Kati az utcán 
 Fut a laktanyára 
 rmester úr jelentem 
 Baka van a bálba 
 Jöjjenek, fogják el 
 Mert a lányomat megcsalta 
   Én is csalva maradtam, 
   Szegény öreg, árva. 

 
    Ebb l a versb l aztán csárdás lett. Minyuka muzsikálta. A falu fel 
is kapta, s mindig táncolták rá a csárdást.  
     Ez a Kati szörnyeteg volt. Fél szemét kiütötték Budapesten. 
Sz cs Jánosnak, aki a katonaidejét Pesten töltötte, felesége és kisfia 
volt otthon. És beleesett ebbe a Katiba. Mikor leszerelt haza hozta 
Katit. 1929-ben sor alá szólították a Sz cs János fiát. k azt mond-
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ták, hogy elköltözött Felvincr l az anyjával együtt. Ahová állításuk 
szerint költöztek, ott soha nem is voltak. Addig folyt a nyomozás, 
amíg kénytelenek voltak bevallani, hogy a kisfiút az anyjával együtt 
megfojtották és elásták a pajtába. Az akkori törvények szerint az 
ügyet, mivel húsz ével el bb történt, avulttá nyilvánították, s csak 
csekély büntetést kaptak. Ez az eset azért emlékezetes, mert éppen a 
mi utcánkban történt. Már nem él senki azok közül, akik akkor az 
utcánkban laktak. De még napjainkban is beszélnek, emlegetik ezt 
az esetet az emberek. Amikor kitudódott az eset, soha többet nem 
énekelték a Katiról szóló nótát.  
Ez a Sz cs János, egyébként igen furcsa ember volt. Soha nem né-
zett az ember szemébe, rossz kinézet  ember volt.  
Minyuka is régen meghalt. Takács Pali, aki a verset írta Budapestre 
került inasnak, Rápolti Ferivel, Bodó Palival. Mindhárman vasasok 
voltak. Ifjúkommunisták. Elestek a Lánc híd melletti harcban. Gép-
puskások voltak. A Takács Pali unokaöccse, a felvinci kisbíró fia, 
Takács Lajos, kadétiskolás volt. De  a nagybátyjával szemben a 
fehérek oldalán harcolt.  is elesett 1919-ben.  
 
    1917-18 telén nem szenvedtünk annyit a hidegt l, mert a lebon-
tott Várda házból került elég tüzel . Még maradt négy szobánk, 
amib l az egyik az úgynevezett nagyszoba volt. Ide szokták felállí-
tani a gazdaasszonyok az osztovátát. Itt szokták rendezni a kalákát 
is. Vagyis a tollfosztás. Ez igen jó mulatság volt mindig, mert utána 
vacsora következett, ha a gazdaasszony jobb módú volt, hát töltött 
káposzta, ha szegényebb, akkor f tt kukorica volt a vacsora. Utána 
tánc, sokszor reggelig.  
    1915 után a háznál én lettem a legény. Imre bátyámat, egoista 
Vilma néném elcsalta hozzájuk kéménysepr  inasnak, ami ellen 
anyánk mindig tiltakozott. Imre bátyámat sokszor csalta a nénje, de 
 nem hajlott a kormos mesterségre, azért minden huncutságot elkö-

vetett a nénénk, hogy odacsalja. Sütött neki fasírtot, de olyan nagyo-
kat, hogy nagyétk  bátyám örömében aztán mégis beállt kémény-
sepr nek.  
     Vilma néném az öreg fáraószármazású anyósától, aki nagy kár-
tyavet  m vész is volt megtanulta, hogy a segédeknek és inasoknak, 
miként kell f zni. A fasírtok, ha nagyok is voltak, de mind kenyér-
b l, hús nélkül készültek. Így mondta néném az öccsének:  
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    - Látod, én jó vagyok hozzád, nem, mint az édesanyánk.  min-
dig csak kicsiket sütött nekünk. 
    Imre bátyám bevette a fasírt mesét, odapártolt a nénékhez. Azután 
mindenre felhasználta a nénénk, vele elhordatta kertünkb l mindazt, 
amit termeltünk Jolán nénémmel. Még a gyümölcsöt is. Mi hárman, 
a kisebbek, örvendtünk, hogy elment Imre bátyánk, mert gyakran 
megvert minket amiért árulkodunk. Kicsi asztalunknál ettünk, fel-
mutatott a plafonra  
    - Né, mi van ott! -  felnéztünk és  akkor kikapta a tányérunkból 
az ételt. Hányszor elt nt a kolbász az én tányéromból is, amíg visz-
szafordítottam a fejem! Sírtam és kiáltottam:  
    - Édesanyám! Édesanyám! -  pedig mindig rendre utasított:  
    - Hallgass, egyél!   
    Ettem volna, de már nem volt mit.  
    Édesanyám, amikor el ször meglátta a fiát kéménysepr  ruhában, 
rögtön elment Vilmához akivel haragba volt, hogy hazahozza a fiát, 
amiért kéménysepr t csináltak bel le. Akkor Vilma néném és az 
anyósa megverték édesanyánkat. És nénénk, a kártyavet  m vész-
n vel, furfangos huncutsággal elment a bíróságra, és feljelentette 
édesanyámat, hogy saját házukban megverte ket édesanyám. A né-
ném arra is megesküdött, hogy a kártyavet t is megverte édes-
anyám.  
    1915 májusában, Tar Imréné, született Bihari Rózát kétheti elzá-
rásra ítélték. Nappal takarította a hivatali irodákat, éjjel a börtönben 
aludt. Így lettem kilencéves koromban börtönlátogató. Ott találtam 
három román asszonnyal édesanyámat a vasrácsok mögött. A román 
asszonyok még inkább sírtak, mint édesanyám, mert vidékiek vol-
tak, nem láthatták gyermekeiket. Két hétig annyi paszuly- és ká-
posztalevest hordtam haza a börtönb l, hogy a kis malacunkkal és 
két testvéremmel együtt abból éltünk.  
    Vilma néném lelkiismeret furdalás nélkül, kezében a zsoltárral 
rendszeresen járt templomba. A háború miatt a sógorom és a két se-
gédjük is katonáskodott, azért ragaszkodtak annyira tizennégy esz-
tend s bátyámhoz, nem volt, aki kéménysepr ként dolgozzon.   
1915 tavaszán, március elején megkezdtem kertünkben a gazdálko-
dást, a gyümölcsfákról leszedtem a hernyók gubóit, felástam a ker-
tet, bevetettem kukoricával, krumplit ültettem és zöldségféléket.  
Miután Imre bátyám elment a háztól, én lettem a legény, a férfi, a 
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gazda. A férfimunkák – favágás, kerti munkák, kerítések javítása, 
udvar rendezése mind rám maradt. Jolán nénémmel intéztük az ott-
honi dolgokat. Édesanyánk minden nap dolgozni járt. Julcsi húgunk 
még kicsi volt. Nagyon szép kis lányka volt, éppen olyan, mint 
édesanyánk.  volt a tizenkettedik gyerek a családban, kicsit elké-
nyeztettük, ezért még magát sem akarta rendben tartani, Jolán né-
némmel mosdattuk, fésültük. Sehogyan sem sikerült munkára szok-
tatnunk. Felmászott a fára vagy a házunk tornácára, és mindig csak 
énekelt. Ezért férfiszerepemnek megfelel en bevezettem diktatúrát, 
megvertem, ha nem akart dolgozni.  
Jolán néném, két évvel id sebb volt nálam, és nagyon szorgalmas. 
Együtt végeztünk minden munkát. Mégis volt rá eset, hogy össze-
vesztünk. Éles esz  gyermek voltam, sok mindent el bb észrevet-
tem,  viszont öregebb volt, nálam, nagyobbnak tudta és mondta 
magát. Neki is diktálni akartam. Ezért aztán, amikor édesanyánk 
hazakerül a munkából, árulkodott. Nemegyszer összefogtak és jól 
helybenhagytak.  
    1918-ben már tizenkettedik évemben jártam. Sokat szenvedett és 
tapasztalt, meggyötört kis ember voltam. De ekkor már nem csak az 
én szenvedéseim lettek nagyok. Szenvedett akkor már az egész or-
szág, az egész világ. Oroszországban, egy éve zajlott a forradalom, s 
ez kihatással volt az egész világra.  
    Szül helyemen is történtek forradalmi megnyilvánulások. A 
frontról szabadságra hazatért katonák tudomást szereztek a hatósá-
gok vérlázító magatartásáról. Nem adták ki a katonai hadisegélyeket 
az asszonyoknak, amíg nem mentek ingyen dolgozni az uraknak 
Mészáros István f szolgabírónak, 600 hold földje, Balogh Elek f -
jegyz nek 360 holdja volt. Száva szolgabíró annyit zsarolt a román 
és magyar falvak lakóitól, hogy Kolozsváron, a Honvéd-utca 71 szá-
mú ház tulajdonosának mondhatta magát. Seb  István iskolaigazga-
tó volt a felvinci „Hangya” szövetkezet elnöke. Az ide érkez , 
amúgy is kevés árut a gazdagok, a kiváltságosok között osztotta 
szét. A szegények nem kaptak semmit.  
   Az egyik szabadságos katona, Zeng Pál, akit Kinizsinek hívtak 
nagy ereje miatt, elment a szövetkezetbe és felel sségre vonta az 
elnököt az igazságtalan áruelosztás miatt. Kihúzta tokjából nagy tü-
zérkardját és mérgében kettévágta a pultot. Az elnök elszaladt. Az-
tán ez a Kinizsi, Simonfi Ferenccel, aki szintén óriási, kétméteres 
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ember volt, beállítottak a f szolgabíróhoz. Kérd re vonták, hogy 
miért nem kapták meg az asszonyok a hadisegélyt. A f szolgabíró 
azt mondta:  
   - Fiam, fiam, nem volt apró pénz… 
   Kinizsi ráborította az íróasztalt, és nagy káromkodások közepette 
meghagyta félóra alatt aprópénz legyen, mert ha nem, mindenkit 
összevág.  
    1918 júniusában újra visszakerültem a vasúthoz dolgozni. Sz cs 
János, a hajcsár, meghalt. A csend rséget átszervezték, aki engem 
annak idején megvert, elt nt. Ezért aztán, amikor Májer Sandu hí-
vott, hogy menjek újra vissza s dolgozzunk együtt, hát beleegyez-
tem. Pedig nehéz munka volt, újra lekoptak a körmeim húsig a sok 
tüskés burjántól. Bordás Dávid volt a pályafelvigyázónk, aki haj-
tánnyal minden nap végigjárta a Felvinc-Kocsárd közötti utat.  
Munka közben sokszor találtunk különböz  tárgyakat a burján kö-
zött. Egyszer Sandu ugrálni kezd örömében. Talált egy kis n i órát, 
amit a régi id kben láncon, nyakukban hordtak a n k. Aranyból 
volt. Sandu eladta egy pár bakancsért. Én is találtam akkor egy ara-
nyozott rojtot egy kapoccsal, ami az órán lehetett, de leválhatott, 
amikor az órát kiejtették, vagy kidobták a vonatból. Többször talál-
tunk üres pénztárcákat, amit a zsebmetsz k dobálhattak ki, miután 
kiszedték a pénzt bel le.   
    1918 augusztusában találtam egy b r bukszát. A veresmarti falu 
bírójáé volt. Benne voltak az igazolványai. Pénz nem volt benne. Mi 
minden nap Veresmarton jártunk keresztül. Gondoltam megörvend 
majd a bíró, amikor meglátja az igazolványait és a bukszáját. Még 
arra is gondoltam, megjutalmaz valamivel. Hát, amikor hazavittem 
neki és látta, pénz nincs benne, románul káromkodni kezdett, s kö-
vetelte, hogy adjam vissza a pénzt, ami a bukszájában volt. Még 
meg is akart verni. Elvittek a felvinci csend rségre, és este tíz óráig 
vallattak, hogy adjam elé a pénzt. Egy öregebb csend r, a törzs r-
mester rájött, hogy nem lehet nálam a pénz, fordított a vallatáson.  
A bírót kezdték vallatni. Kit nt, hogy a bíró az elrekvirált állatokért 
kapott pénzt hozta Kolozsvárról, és azt állította, ellopták t le a 
pénzt. De a dolog úgy nézett ki, hogy  tette zsebre a pénzt, bukszá-
ját pedig kidobta a vonatablakon. Így jutottam életemben el ször a 
csend rségre. És eggyel több lett, újra csak szaporodott keser  ta-
pasztalataim sora, jóságom fejében csalódásaim növekedtek.  
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Újra volt alkalmunk látni a sok katonavonatot. Újra be kellett bújni 
a bokrok közé a német katonák lövöldözései el l. De a csehek el l is 
bújni kellett, k is leköpdöstek minket, s nagyon szidtak. Sandu sok-
szor szomorú volt. Apja 1915-ben meghalt a fronton. A Májer 
Sandu apja a marosújvári szódagyárban dolgozott. Hat gyermeke 
volt, mégsem mentették fel, elvitték a frontra, oda is veszett. Édes-
anyjuk tüd beteg volt. Nagy nyomorban éltek k is.  
Jött a hideg sz, újra fáztunk. Reggelenként a kövek között botor-
káltunk mezítláb. Még inkább fáztunk. Sokszor, amíg ki nem sütött 
a nap nem tudtunk dolgozni. mint a gólyák, álltunk egy lábon, aztán 
váltottunk, felemeltük egyik lábunkat és felváltva 
    A napi koszt meg mi lehetett? Néhány sült krumpli, egy-egy sze-
let pirított puliszka, mellé egy-két hagyma, de még az is ritkaság 
volt.  
Szeptemberben ott kellett hagynom a munkát a vasútnál. A hideg s a 
gyenge táplálkozás miatt újra legyengültem, csak lézengtem, mint 
egy beteg állat. Otthon, a kertb l be kellett takarítani a zöldséget, 
meg a krumplit. Neki is fogtam a krumpli ásásnak, de már másnap 
ágynak estem. Édesanyám este, amikor a munkából hazajött, s kö-
tényben elspórolt ennivalójából enni akart adni, engem bizony nem 
érdekelt az evés. Mikor édesanyám látta, hogy nem eszem, sírva fa-
kadt. Nagyon megijedt. Akkor már aratni kezdett a spanyolnátha, 
végigsepert egész Európán. Én is megkaptam. A faluban már elég 
sok öreget elvitt ez a betegség. Ezért volt szegény édesanyámnak az 
a  nagy ijedelme. Én attól a naptól kezdve két hétig semmit sem et-
tem. Már beszélni is alig tudtam.  
    Egy este édesanyám kötényében egy piros almát hozott. Azt na-
gyon megkívántam. Édesanyám megreszelte, s megetetett. Attól 
kezdve lábadoztam. Édesanyám nagyon örvendett. Azt hiszem  
volt akkor a legboldogabb ember a világon.  
  
    Néhány nappal kés bb, egy délel tt édesanyám nagy lihegve, ha-
zaszalad s mondja:  
    - Drága, jószív  kisfiam, nem kell, többé félj a csend rökt l. Úgy 
szaladtak el reggel ingben-gatyában! FORRADALOM VAN! Az 
asszonyok, jól megverték Száva szolgabírót, s hasonlóképp Balogh 
Elek f jegyz t is. Mészáros Istvánnak mindenét összetörték, a pin-
cében eleresztették a borát, s megfürösztötték benne. A végén alig 
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tudtak elmenekülni a faluból. Mindenüket kidobálták az utcára. Úgy 
kell az uraknak! Többé nem csúfolódhatnak a szegényekkel. Minden 
semmiségért csak büntettek, és elvitették a szegényeket a csend-
rökkel, hogy aztán ingyen dolgoztassák ket, mint a rabszolgákat.  

Édesanyám azon a napon otthon maradt és ontotta a panaszait.  
   - Apátok is ezekért a gazemberekért kellett, hogy elmeneküljön. 
  A forradalom utáni napokban, sok német katona gyalog jött vissza-
felé Romániából. A vonatokon csak rabolt holmiknak volt hely. Már 
úgy el voltak fáradva, hogy nem bírták a felszereléseket cipelni. Az 
utak mindenfelé tele volt eldobott l szerekkel és egyéb felszerelé-
sekkel. Egy éjszaka nagy lövöldözésre, lónyerítésre és szaladgálásra 
ébredtünk. Reggel aztán megtudtuk, hogy a felvinci szegénylegé-
nyek elloptak vagy négy lovat a németekt l. Ezért volt a nagy lövöl-
dözés, mindenfelé keresték a lovakat.  
    Édesanyám abban az id ben a felvinci vendégl sékhez járt f zni. 
Stájeréknek hívták ket. Volt két fiúk. Az egyik Lajos, jelenleg a 
Clujana cip gyár f könyvel je, a másik pedig a kolozsvári villamos 
m vek tisztvisel je. Abban az id ben a nagyenyedi kollégiumba 
jártak, de a forradalom miatt otthon voltak. Jó ismeretségben voltam 
velük. Egyszer látom, hogy Lajos cipel valamit becsomagolva. Sa-
nyival volt. Hívtak engem is, hogy menjek velük. Akkor lábadoztam 
a spanyol náthából. Elindultunk az úgynevezett Zsidóvár felé. Az 
vagy két kilométerre van a falutól. Ott van egy kis akácos erd . Mi-
kor odaértünk, Lajos kipakolja a csomagot, egy nagy német 9-es 
browning volt benne. Az egyik akácbokorra kiköti a zsebkend jét 
célpontnak.  
   - Mindenki l  egyet, de senkinek nem szabad beszélni róla. 
  Amikor rám került a sor, l ttem én is, de a betegség miatt úgy le 
voltam gyengülve, hogy nem találtam célba. Alig tudtam tartani a 
nagy browningot.  Egyikünk sem találta el a zsebkend t. Akkor l t-
tem életemben el ször. 
   Másnap dobolják a faluban, hogy aki megtalált egy derékszíjat s 
rajta egy német fényképez gépet és egy browningot ezer koronát 
kap. Stájer Lajos nekünk azt mondta, hogy a WC-ben találta a kere-
sett dolgokat. A német tiszt berúgott a vinci bortól és nem tudta, hol 
hagyta el a dolgait. De hiába ígérték az ezer koronát. Felvincen ma-
radt a browning és a fényképez gép is.  
   A következ  napokban kezdtek hazaszállingózni az életben ma-
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radt katonák. Majdnem mindenki hozta a felszereléseit is. Felvinc 
akkor magyar falu volt. Néhány román családot a földbirtokosok 
hoztak, béresnek. Gyerekeik magyar iskolába jártak, mind magyarul 
beszéltek. A szegények, magyarok és románok egy kategóriát alkot-
tunk. Nem volt baj közöttünk. Mi voltunk a rongyosok.  
Azokban a napokban a rend fenntartására Felincen is megalakult a 
Magyar Nemzet rség. Környékünkön többnyire román falvak van-
nak. A jobb módú románok gyerekeiket Felincre járatták iskolába. A 
vinciek „oláhok”-nak nevezték a románokat. De a románok között is 
voltak bátrabbak, akik nem féltek, és „ungur-bungur” jelz vel illet-
ték a magyarokat. Vizsgák után, mert a magyarok többen voltak, 
megverték a románokat. Zavaros volt a helyzet, soviniszta a nevelés, 
egymás ellenségévé tették Erdély két nagyobb nemzetiségét.  
Amíg tartott a Magyar Nemzet rség a veresmarti románok minden 
nap lövöldöztek felvinc felé. A Magyar Nemzet rség – emlékszem, 
éppen a piacon voltam, - vagy húszan teljes felszereléssel elindultak 
Veremartra, hogy beszéljenek a román pappal, és a néppel, hogy 
éljenek békességben. Elég volt a háborúból. Ne lövöldözzenek, mert 
gyerekeket vagy más ártatlan embereket érhet a golyó. Meg is 
egyeztek. Nem volt azután baj.  
    A felvinci állomásból a páncélvonat átment a kocsárdi állomáson 
a marosújvári Maros hídhoz. Másnap onnan is eltávozott. A Magyar 
Nemzet rség tagjai összevesztek, két részre oszlottak, mert az a hír 
járt szájról-szájra, hogy Budapestr l futárt küldött Károlyi Mihály, 
miszerint Erdélyben nem szabad szembe szállni a románokkal, mert 
a Károlyi kormány kiegyezett a nemzetiségiek vezet ivel. Ez a futár 
Fényes László volt. Aradon f be l tték, mert árulónak tartották. Ká-
rolyi Mihály embere volt. A Károlyi kormány megegyezett az akko-
ri magyarországi nemzetiségiekkel: románokkal, csehekkel, szer-
bekkel. A Károlyi kormány ellenségei azért ölték meg a futárt, mert 
nem értettek egyet Károlyi Mihály politikájával. A béke ellenségei, 
gyilkosok, monarchisták voltak és a köztársaság ellenségei.  
A forradalom után a katonasapkákról eltávolították a királyságot 
mutató sapkarózsát. A tisztek is leszedték a rangokat. A sapkarózsa 
helyett a sapka oldalára a magyar nemzetiszínt tették. Egy vékony 
szalagot. Szereztem egy magyar katonasapkát és az oldalára kis da-
rab nemzetiszín szalagot. Nem tudtam, hogy már Romániához tarto-
zunk.  
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Sandu megy a piac felé, ott halad el el ttünk, s hív, menjek én is. 
Fejemen a katonasapka, oldalán, bal fel l a nemzetiszín szalag. 
Megérkezünk a községháza elé. Ott áll néhány román. Egyszer csak 
látjuk, hogy az Újvári hegyen (ez volt az utca neve) jönnek lefelé: 
egy román tiszt, két katona fegyveresen és két civil. Mindenkivel 
kezet szorítottak. Sandu int nekem, s közel jön, súgja: - Vedd le a 
sapkádról… Ezek a románok.  
   Akkor tudtam meg, hogy történelmi aktus szemtanúja, s t résztve-
v je voltam. Felvinc községet és járását, tizenkilenc faluját átvette a 
román karhatalom, mert Erdélyt Romániához csatolták. 1918 szén 
történt. Akaratom ellenére én képviseltem a magyarokat. 
A következ  napokban megalakították a Román Nemzet rséget. A 
Vigadót berendezték laktanyának, az erkélyre kit zték a román 
nemzetiszín zászlót. A Nemzet rséget a közeli román falvakból, fia-
tal katonaviselt emberekb l szervezték. Voltak vagy húszan. A pa-
rancsnok egy kocsárdi származású szakaszvezet  volt, aki perfektül 
tudott magyarul.  
   A következ  vasárnap este átjött a szomszédból egy öreg szóda-
gyári munkás a feleségével. Édesanyám és mi, három gyerek vol-
tunk otthon. Az öregek beszélgettek, mi a gyermekek, játszottunk. 
Egyszer csak elkezdik döngetni az utca felöli ajtót. Berohan három 
nemzet r. Mi gyerekek, nagyon megijedtünk. Kiszaladtunk a hátsó 
ajtón. Az egyik nemzet r ránk kiáltott.  
   - Állj vagy lövök!- magyarul kiáltotta. 
   A három öreget bevitték a parancsnokhoz. Az intelligens ember 
volt, észrevette, hogy a három nemzet r részeg. A kulákok leitatták 
ket és ránk küldték csúfságból, mert haragudtak ránk, amiért mi 

örültünk annak, hogy a g gös magyar urak nem csúfolódhatnak töb-
bet a szegénnyel. Bizony sikerült a bosszúállás, mert nagyon ránk 
ijesztettek.  
    Tavasszal, úgy t nt az emberek megnyugodtak, örvendenek, hogy 
vége a háborúnak. Sokaknak nem tért haza a hozzátartozója. Sok 
évig hiába vártak. Kálmán bátyám sem tért haza, és nagybátyám Bi-
hari Gyuri sem. 
   Eljött a karácsony is. Mi megint fáztunk, nem volt t zifánk, meleg 
ruhánk, lábbelink. Senyvedtünk, éheztünk.   
   Zerg Ferencz 1919 tavaszán többedmagával, Felvincr l elvándo-
rolt a Zsil völgyébe, Vulkánba, ahol bányász lett. Nyugdíjazása után 
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visszakerült szül földjére. 1921-ben, a Kommunista Párt megalakí-
tásakor a párt vezet ségébe választották. A párt betiltása után több-
ször bezárták Târgu Jiu-i és Caracal-i börtönbe.  
   1971-ben, amikor Felvincen jártam arra kért írjam meg, hogy az 
1919-es újévi tüntetés nem volt soviniszta tüntetés, folytatása volt a 
magyarországi 1918-as szirózsás Forradalomnak.  
   „Felvincen akkor elkergettük az összes urakat a csend rökkel 
együtt. Nagyon sokan voltak akkor munka nélkül, hazakerülve a 
fogságból és a frontokról, cudar helyzetben voltak, rongyosak és 
éhesek voltak, még a kisgazdák is nyomorogtak, éheztek. 1918. dec-
ember elsején volt Gyulafehérváron az a nagygy lés, oda sokunkat 
vonattal vittek, nem kellett fizetni a vonaton. A gyulafehérvári hatá-
rozatban az ígérték, hogy mindenkinek egyforma jogaik lesznek. 
Azt ígérték, hogy a földnélküli parasztok földet kapnak, a szegények 
is járhatnak fels bb iskolákba, mindenki az anyanyelvén tanulhat. 
De ahogy telt az id  meggy z dtünk, hogy a szegények továbbra is 
éheznek, munkát sem kaptunk, földet sem adtak, csak a protekció-
soknak. Többedmagammal el kellett menjek bányásznak. Felvincen 
sok szegény ember volt, gyerekeik a közeli városokban mesterséget 
tanultak. Tordán, Nagyenyeden, Gyulafehérvárt, Marosújvárt. Sok 
értelmes ember volt, sokan közülük szocialistáknak vallották magu-
kat, még a háború el tt. Felvincen a Szilágyi Domokos féle vendég-
l ben, kugli pálya volt és oda szoktak vasárnaponként és ünnepnap-
okon összegy lni az emberek.  
    1919 újév napján sokan voltunk ott. Felt n  volt, hogy egy né-
hány nagygazda, a volt urak szekértolói is megjelentek, b kez en 
fizettek a zenészeknek és a barátaiknak. S mint mindig kialakult két 
tábor, kezd dött a vitatkozás a gyulafehérvári határozat miatt. Az 
iparosok, a munkások, a szegény parasztok a szocialistákkal tartot-
tak, akik elkergetnék a királyt az urakkal együtt, mint az oroszoknál 
és Magyarországon, földjeiket kiosztanák a szegényeknek!   
Az egyik nagygazda közbekiáltott:  
   - Rongyosok, ti azt nem éritek meg soha! Nem lesz itten bolseviz-
mus!  
    Ezután nagy felfordulás következet.  
   - Vesszenek az urak, szekértolóikkal együtt! Vesszen 
Hohenzollerék királya! Le a földbirtokosokkal! Éljenek a szocialis-
ták! Éljen a köztársaság! Nem kell sem a magyar, sem a román ki-
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rály! Vesszenek az osztrákokkal együtt!  
   Volt egynéhány idegen is a társaságban, akiket nem ismertünk. 
Mindenki az utcára került, ahol már többen voltak a rongyosok kö-
zül. Elindultunk a Vigadó felé, ahol a Román Nemzet rség székelt. 
A gazdák a zenészekkel jöttek hátul, és soviniszta énekeket húzattak 
és énekeltek. A tömeg kiabált:  
   - Földet, munkát, egyenl séget akarunk! Vesszenek az urak a ki-
rállyal együtt!  
   Amikor a piacra értünk, kivonult a nemzet rség fegyveresen. A 
szakaszvezet , egy intelligens kocsárdi román ember volt. Szépen 
kérte a tüntet ket:  
   - Menjenek haza emberek, ne legyen baj! Én is magukkal tartok. 
Földet, egyenl séget akarunk, vesszen a király is! 
   Akkor valaki a tömegb l, hátulról a szakaszvezet re l tt, az össze-
esett. Simonfi a csizmadia mester, aki szocialista volt, lehajolt, hogy 
emelje fel. Akkor még egy lövés dördült, Simonfit szíven találta. A 
nemzet rök fegyverüket használták. Az aljas agent-provokat r lövé-
se miatt, négy halott és két sebesült volt az áldozat.  
Sohasem tudódott ki, hogy ki volt a tettes. Az igaz, hogy akkor l tt a 
parancsnokra, amikor azt kiáltotta: Vesszen a király is! Nem lehet 
tudni, hogy ki lövetett? Bécs, Budapest vagy Bukarest?  
   Másnap reggelre megszállta Felvincet a regáti román katonaság. 
Három napig nem volt szabad kimenni az utcára. Az volt Felvinciek 
szerencséje, hogy megszállta a katonaság, mert a veresmarti román 
pap felizgatta a népet, éjszaka felakarták égetni az egész községet, 
mint 1848-ban. Sok ártatlan ember pusztult volna el. Mindez azért a 
pár gazemberért, akik azt szerették volna, hogy újra a zsíros fazék 
mellé kerüljenek. Nem tévedtek, mert jól éltek a román urakkal 
együtt 1944-ig. De amint a kés bbiek folyamán kiderült, megint 
csak mi, a nép, a szegény magyarság szenvedett a román szegények-
kel együtt.”  
   Zeng Ferenc elvtársnak megígértem, hogy kívánsága szerint, meg-
írom ezt a történetet.  
   Meghalt 1972-ben, 84 éves korában. 
   
   Az 1919-es újévkor történt véres tüntetés miatt, Felvincen statári-
um volt. Három napig nem volt szabad az utcára kilépni. Még az 
utcai kúthoz vizet inni sem. A hideg szobákban, fiatalok és öregek 
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az ajtóra szegezett szemmel ültek, figyelték a katonacsizmák cso-
szogását, a fegyverzörgést. De aztán az életterek lüktettek tovább, az 
ezeréves osztováta lábítói, ha lassan is, de váltottak, kopogtak, az 
orsók gyorsabban forogtak, a gyapjúszálak sercegtek, susogtak, mint 
az illegálisan egy szálba fonódott  gondolatok. Az élet nagy orsóján, 
a Romániában él  soknemzetiség  dolgozók bátor harcosai fonódtak 
egy szálba! Ebben a szálba fonódtam bele én is, amikor megalakult 
1921. május 8.-án Román Kommunista Párt. 
 
   1919. március 1-én, tizenkét éves koromban kerültem 
Marosújvárra inaskodni. Nyolc éves korom óta dolgoztam, s tartot-
tam fenn magam. Nem volt gyerekkorom, amiért már inasként láza-
doztam. Hamar megtaláltam az osztályellenségeinket, akik ellen 
csak szervezetten lehetett harcolni. A harcot 1924-ben kezdtem a 
Zsil völgyében, a lupeni bányászszakszervezetben.  
   Zeng Ferenc kérdezett err l, amikor 1972-ben találkoztunk a 
felvinci temet ben és szomorúan mesélt az életér l.  
   - 1921-ben a kommunista párt megalakításakor beválasztottak a 
vezet ségbe. Egész életemet a dolgozók testvériségért áldoztam. 
Úgy érzem, hogy még sokat kell ezekért dolgozni, mert sok a baj és 
nagyok a hibák!  
Rám nézett és kérdezett. 
    - Hogy sikerült az életed? Nem hoztál szégyent a szül faludra? 
Tettél-e valamit a gyulafehérvári ígéretek teljesítéséért? A jogegyen-
l ségért, a jogainkért, tettél-e valamit?  
   Ferenc bácsi 82 éves sz fejére néztem.  
   - Ferenc bácsi! Engem 1925-ben a Zsil völgyéb l hatóságilag ki-
utasítottak, azóta vagyok párttag. Kolozsvárra kerültem, Tizennyolc 
éves korom óta, a nemzetközi testvériségért küzdök. A zászlók kö-
zül a vöröset választottam! Emlékszik 1918. december 1-jén Gyula-
fehérvárt mennyi nemzeti zászló volt? Az urak, a bojárok, csak a 
nacionalizmust, az örökös kizsákmányolást, a nemzetek, a népek 
közötti békétlenséget szolgálták. Ezekért nem kaptak a dolgozók 
semmit a gyulafehérvári határozatokból. Averescu tábornok a feudá-
lis id kb l örökített 25 botütését kapták azok, akik a jogainkat kér-
ték!  
   A Felvincen elesett százhúsz vöröskatona emlékm ve mellett áll-
tunk. 
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   - Ferenc bácsi mi van erre az oszlopra írva?  
   - A vörös zászló vezette ket idáig. És téged is, Károly fiam. Bol-
dog vagyok, hogy halálom el tt beszélhetek egy falumból szárma-
zott kommunistával. Hadd beszéljem ki magamból Károly fiam, 
hogy a Vörös Hadsereg nélkül, a mi harcaink nem vezettek volna a 
felszabadulásig. Vörös zászlónk segíthet a gyulafehérvári határoza-
ton is. Vigyázzatok! Vigyázzatok azokra, akik a vörös zászlót sze-
retnék észrevétlenül eltüntetni! Az a compozi ia na ionala 
(nemzetiségi összetétel) árt a nemzetköziségnek! Ellentétes a 
gyulafehérvári határozattal is.  
   - Ferenc bácsi régen gyötör, hogy 1925 óta, csak kolozsvári illegá-
lis elvtársaim közül 24-et gyilkoltak meg különböz  kínzásokkal a 
vörös zászló ellenségei. Nem tudom pontosan, hogy hány száz év 
börtönt viseltek elvtársaink, hányan haltak meg börtönökben az elvi-
selhetetlen körülmények miatt és hány család, hány gyerek szenve-
dett, éhezett. De azt tudom, Ferenc bácsi, hogy sokan vannak, akik 
érdemtelenül élvezik szenvedéseink gyümölcsét! Ezek közül kerül-
tek ki az új f nök urak. Alázatosan bokázva köszöntik beosztottjaik, 
mert ezeket a bokázási taktusokat nagyon megszerették az új urak, 
akik ideológiai tanulmányok helyett inkább pártgy lésekre szeret-
nek járni. Ezeknek a vörös zászló nem szimbólum, hanem érdekte-
len számukra. A mi erkölcsünket érdekb l színlelik, magukban saját 
kicsinyes érdekeiket babusgatják, amelyek ellentétesek a proletár 
erkölcsökkel. Az impériumváltozás utáni id kben, egészen 1944-ig, 
a román nacionalizmus és a királyi diktatúra, a „numerus nulus” és a 
román nemzeti munkavédelmi törvény okozta szenvedésünket. 
Munkaszolgálatokra hurcolták a kisebbséget, elvonták az önállósítá-
si és szavazati jogot. És sok más retorzióknak voltunk kitéve. A na-
cionalizmus és a sovinizmus örökös célpontjai voltunk. Ugyanakkor 
a magyar grófok, bárók, ebb l semmit sem éreztek. Rangjuk és va-
gyonuk, földbirtokuk, gyáraik megmaradtak. Az úri Magyar Párt, a 
Liberális Párttal és a Nemzeti Parasztpárttal egy úton haladt a királyi 
parlamentben, vagyonaik védelmében, a román és a magyar dolgo-
zókkal és a haladó gondolkodású értelmiségiekkel szemben.  
   Ezekr l beszélgettünk Ferenc bácsival a felvinci temet ben.  
   Hol van  már?  
  Porladnak világmegváltó gondolataink is. 
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   1919-ben korán beállt a tavasz. Március eleje, vasárnap volt. Meg-
kezdtem a gyümölcsfák tisztítását. A hernyótisztításhoz használt rúd 
nehéz volt. Gyenge legényke voltam. Éppen pihenek, állok. Látom, 
más gyerekek, szépen felöltözve játszani mennek, én meg még va-
sárnap is dolgozom, rongyos vagyok és éhes. És édesanyám is 
mennyit szenved. Ezeken gondolkoztam éppen, mikor a kapunk elé 
ért Maier Ilia, a Sandu bátyja, aki Marosújváron cipészinas volt. Hí-
vott, hogy menjek én is cipész inasnak, oda ahova   is elszeg dött. 
Gondolkoztam egy keveset, s döntöttem megyek bizony én is. 
Mondtam Iliának, hogy megyek.  azt mondta, készüljek, estefelé 
indulunk. Az almafának támasztottam a hernyózó rudat s bementem.  
   - Édesanyám, még ma elmegyek a háztól - szóltam édesanyámnak 
S elmondtam, mibe egyeztünk meg Iliával.  
   Édesanyám sírt, s kért, ne hagyjam el. De én már elhatároztam, 
hogy megyek: megmagyaráztam édesanyámnak, hogy jobb lesz úgy. 
Aggodalmaskodott, mert nem volt egy jó nadrágom, se lábbelim, 
amivel elindulhattam volna. S még egy jó ingem sem volt. Megkér-
tem Jolán nénémet, foltozza meg a nadrágom, mossa ki az ingemet. 
Édesanyám rendbe tette a kabátomat, s ami még kellett az útra. Ne-
kifogtam, s megjavítottam a bakancsomat. Ezt a munkát már nem 
egyszer csináltam. Átmentem Farkas Sándor sógoromhoz, ahol már 
többször javítottam az édesanyám és testvéreim cip it. Eldicseked-
tem a sógoromnak, hogy cipész leszek.  
   - Meglátjuk ki lesz a jobb cipész kett nk közül!  
    Erzsi néném is búsult, hogy elmegyek. Szeretett engem, mert sok-
szor segítettem neki bevásárolni és egyéb dolgokban is. Sokszor en-
ni adott. Életemben addig még csak t le kaptam ajándékot. Mikor 
Aranyosgyéresen volt szobalány Betegh Miklós grófnál, hozott ne-
kem egy kis szekeret tele cukorkával. A lányok közül  örökölte a 
korrektséget, az egyenességet és a tiszta erkölcsöt a Tar famíliában. 
Önállóan tanulta meg a gépírást. Az els  világháború idején, mint 
tisztvisel  volt a felvinci községházán. A férje megmaradt a falusi 
csizmadia kultúrszínvonalán.  
    Gyermekei közül Imre, szerette a könyveket, de ezer évvel el bbi 
dolgok érdekelték, Attila és Árpádok kora.  
   Miután megjavítottam a bakancsomat, Erzsi nénéméknél ebédel-
tem, s elköszöntem t lük.  
   Otthon a kemence felett már megszáradtak alsó ruháim, nadrá-
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gom, kabátom is rendben volt. Elmentem Iliáékhoz, hogy mondjam, 
készen vagyok, s elköszönjek Sandu barátomtól is.  
   Ilia azt mondta, jó hogy átmentem, mert hamarabb indulunk. Ha-
zamentem és vártam Iliát. Közben észrevettem, hogy a két tengeli-
cemnek nem adtam enni. Az ágyunk felett volt felakasztva a kalitka. 
Leakasztottam s kimentem a kertbe. Egyenként kivettem, megsimo-
gattam és eleresztettem ket. A mellettem lev  szilvafára repültek és 
olyan szépen daloltak, hogy sírva fakadtam. Azt mondtam magam-
ban: „Szervusztok, kismadaraim, ti szabadok vagytok, én most indu-
lok a rabságba. Ti csak kétévesek vagytok, s milyen szépen énekel-
tek. Én tizenkett , de még nem daloltam soha. 
   Édesanyámat láttam felém jönni. Hamar letöröltem könnyeimet, 
nem akartam, hogy sírni lásson. Megfogta a kezem, sírva mondta: 
   - Gyere fiam, érted jött Ilia. 
   Bementünk, összeszedtem a holmimat. Volt egy bicskám lánccal, 
magamhoz vettem. A bugyellárisomban volt egy ezüst korona, azt 
édesanyámnak adtam. A bugyellárisomat pedig Jolán nénémnek, 
amiért megfoldozta a nadrágomat. Volt egy kis tükröm, azt Julcsi 
húgomnak adtam, hogy ne sírjon. Azt a tükröt egy orosz hadifogoly-
tól kaptam, mert vizet vittem neki 1918-ban, amikor Mészáros Ist-
ván f szolgabírónál arattak, akinek 600 hold földje volt, és akit a 
forradalom idején a saját borában megfürösztöttek és megvertek az 
asszonyok.  
   Megcsókoltam a testvéreimet és édesanyám mindkét kezét, s bi-
zony pityeregve indultam tizenkét éves koromban onnan, ahova már 
csak látógatóként tértem olykor vissza.  
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    Inaskorom 
 
    Az úton Ilia vigasztalt, hogy hamar eltelnek majd az inasévek, 
neki az öt évb l már csak három van hátra, és szabadul. Segéd lesz, 
pénzt keres, s segítheti majd az otthon maradtakat is. Igaz, hogy 
testvérét Sandut vasutas iskolába viszik, de maradt még otthon négy 
kistestvére. Ilia azt is elmondta, hogy jó hely az ahova megyünk, s 
ha letelik a kétheti próbaid , ami kötelez , s megfelelek, akkor be-
szeg dtetnek. Hat segéd van, de szezonban, tízen is dolgoznak a 
m helyben.  
   - Itt nem úgy van, mint más kismesternél, hogy az asszony paran-
csol az inasnak. Nem kell fát vágni, s egyéb konyhamunkát végezni. 
A fát gép vágja fel, csak hasogatni kell s van vízvezeték. Az öreg 
mester szereti a galambokat. Van neki vagy százhatvan. Azokat 
minden reggel meg etetni kell. Disznót is hizlal az öreg, minding 
van öt-ha hízója, ott is segíteni kell az etetésnél. Reggel ötkor kell 
felkelni, hatig elvégezni a küls  munkát, akkor jönnek a segédek, és 
kezd dik a munka a m helyben. Néha el kell hozni a segédeknek a 
kosztot, néha el kell menni, vásárolni. Van olyan is, akinek pálinkát 
kell hozni. De a fiatal mester, aki Pesten tanult, nem szereti, hogy az 
inas vigye a konyhára a fát vagy a vizet.   
    Lassan esteledett, s mi megérkeztünk a marosújvári Maros-
hídhoz. Nagyot néztem, mert soha nem láttam még akkora hidat. 
Marosújvár csak négy kilométerre van Felvinct l, de addig még so-
hasem jártam ott. Égtek az utcai villanylámpák. Olyat sem láttam 
még soha. Mikor át kellett mennünk a hídon, bizony megfogtam az 
Ilia kezét, mert féltem, nehogy beleessek a Marosba. Áthaladtunk a 
hídon, Ilia balra mutatott, ott volt a szódagyár, ahol az apja dolgo-
zott, amíg nem vitték ki a frontra. Aztán megmutatta a sóbányát is.  
Onnan már közel voltunk a Szilágyi Zsiga, híres cipészmester házá-
hoz. A ház nagy volt, s nagy a m hely is. Kétrolós nagy kirakat, 
mellette cip üzlet, szintén kirakattal. Ezen kívül volt még három 
háza t, s a pincéje tele volt b rrel és talppal. 
    Megérkeztünk. Bementünk a nagy tölgyfa ajtón, s egy folyosón át 
az udvarra. Az udvarról a m helybe dupla, kétfelé nyíló tölgyfa ajtó 
vezetett.  
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   Ilia kivette a helyér l a kulcsot, és bementünk. Nyersb r- és talp-
szag csapott meg, Bámultam, a nagy kaptafákkal tele polcot, négy 
nagy banklit és a sok három lábú kerek széket. 
    Ilia vacsorája be volt téve a m helybe. Egy csésze tej, darab ke-
nyér, rajta töpörty . Ilia ágya régimódi emeletes ágy volt, azon volt 
a tányér a vacsorájával.  
    Leültünk, megosztotta velem a vacsoráját. Aztán lefeküdtünk.  
Ilia azt mondta, hogy a próbaid  letelte után beszeg dtetnek, hoz-
nom kell otthonról ágynem t. Akkor a fels  ágy lesz az enyém, de 
addig ketten alszunk az  ágyában.  
    Reggel öt óra el tt már felkeltünk. Sok, borsó nagyságú piros folt 
volt a testemen. Mutattam Iliának. Azt mondta, majd megszokom, 
mert  is megszokta. A poloskáktól van.  
   Ilia kiment az utcára és felnyomta a két rolót. Elém tárult fényben 
a nagy m hely. Aztán jött az öreg Szilágyi Zsiga, kedves öregem-
bernek nézett ki. Ebben nem is tévedtem. Jó ember volt.  
   Ilia jelentette: 
   - Azt tetszett mondani hozzak egy vinci fiút. Ezért hoztam ezt a 
magyar fiút.  
   Az öreg megnézett. Megkérdezte hány éves vagyok, s megállapí-
totta, hogy bizony gyenge gyerek vagyok. Én kér leg mondtam, 
szeretnék cipész lenni. Már tudok szegelni, s fonalat is tudok csinál-
ni. Aztán megkérdezte, hány iskolám van. 
   - Tudok írni, olvasni!- feleltem 
   - Na, próbáljuk meg. Gyere velem, nézd meg a galambokat. Vedd 
fel fiam a nagykabátodat, mert hideg van, s megfázol. Mondtam, 
hogy nem fázom, de csak er sködött, hogy vegyem fel. A végén be 
kell vallanom, hogy nincs téli kabátom.  
   - Az baj! - mondta.  
   Elindultunk a galambdúc felé. Csak nézte, hogy mint a macska 
fent teremtem. 
   - Vannak-e tojások? 
   - Nincsenek – feleltem. 
   - A kolbászt szereted-e? - kérdezte.  
   - Igen, de csak puliszkával és káposztával – feleltem. 
   -  Na, ha olyan jól érted a fogyasztását, akkor meg kell tanulnod a 
termelését is. Látod ott azt az ólat? Ezt az ólat minden reggel szépen 
kitakaríthatod. Mert csak úgy lesz jó a kolbász.  
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   Rögtön nekifogtam az ól takarításhoz. Hat darab süld  volt ott. Az 
öreg elment, hogy utána nézzen az etetésnek. Mire visszajött kitaka-
rítottam az ólat.  
    Anna két vederben hozta az árpadarát forrázva. Mikor az öreg 
látta, hogy milyen munkát végeztem, megdicsért. 
   - Ügyes vagy fiam, jó cipész lesz bel led! – biztatott. 
  Megetettük a disznókat, Annának segítettem fát vágni a konyhára, 
ott megmosakodtam, és bementem a m helybe. Ekkor már el volt 
múlva hat óra.  
    A segédek már dolgoztak. A fiatal Szilágyi Zsiga adta ki a mun-
kát.  
   Rám nézett:  
  - Te vagy az a vinci kacras? 
- Nem vagyok kacras! Az én apám szabó, nem volt kacargyáros! - 
válaszoltam. 
    A felvincieket kacargyárosoknak csúfolták akkoriban.  
   Kezd dött az inas életem.  
   Els  örömöm az volt, hogy minden nap ettem, reggel, délben és 
este is. 
   Reggel ötkor keltünk, hatkor kezd dött a munka a m helyben. Az 
volt a rend, hogy a küls  munkát mindig kisinas kellett, hogy elvé-
gezze. A kisinas pedig az volt, aki utoljára jött inasnak.  váltotta az 
el bbit a kisinasságból.  
 
   1919 tavaszán csak ketten voltunk inasok. Ilia júniusban segéd 
kellett volna, hogy legyen. Áprilisban jött két újvári inas, de azok 
otthon kosztoztak, azok nem csinálhatták, amit én, minden reggel 
ött l hatig, etettem az öreggel a galambokat és a disznókat. A segé-
dek engem már nem különböztettek, csak ket. Ez igen nagy segít-
ség volt nekem.  
   Ilia kés bb megbetegedett vakbélgyulladásban. Segesvárra vitték 
operálni és május 20-án meghalt. Egy hónappal azel tt miel tt fel-
szabadult volna, amit nagyon várt már, hogy segítsen az otthonia-
kon.  
   Iliát a felvinci temet  nagy kapuja mellé temették, éppen az út 
mellé. Vasárnaponként, amikor hazamentem tiszta fehérnem ért és 
ágynem ért, mindig meglátogattam a sírját. Négy évig minden va-
sárnap megsirattam. És azután is, mert nagyon jó fiú volt. Neki kö-
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szönhetem, hogy jobbra fordult a sorsom,  hozott el a faluból.  
Jó helyre kerültem, els  osztályú szakember lett bel lem. Könnyebb 
és hosszabb lett az életem, azért merem állítani, hogy hosszabb, 
mert mikor ezeket a sorokat írom, hatvankét éves vagyok. Reszket  
kezekkel írom, nektek írom, hogy megismerjétek a múlt id kben 
dolgozó emberek szenvedéseit. Azokét, akik közül többen öntudatos 
forradalmárok lettek.  
   1919 augusztusában még jött két inas. Faluról jöttek Újvárra. Ezek 
éppen, mint én, ott laktak és ott kosztoztak. Ezután nekem, aki a leg-
fiatalabb voltam köztük, nagyon jóra fordult a sorsom. Én lettem a 
nagyinas. Engem aztán a szakmán kívül semmi más egyéb munkára 
nem használtak. Egyetlen feladatom volt, hogy segéd koromig az 
üzletet takarítsam, és segédkezzem a különböz  munkákban, amik a 
szakmához tartoztak.  
   Amikor sor került rá, hogy az üzletben takarítsak, eleinte mindig 
találtam pénzt a pult alatt, vagy valamelyik sarokban. Mindig meg-
mutattam, vagy ha senki sem volt bent, a pultra tettem, amit talál-
tam. Csak kés bb tudtam meg, hogy próba volt, amit becsülettel tel-
jesítettem. S amiért aztán reám bízták az üzletet segédkoromban is.  
Édesapám Amerikában megtudta, hogy Erdélyt Romániához csatol-
ták. Azonnal készült haza. 1919. október 14-én már Felvincen volt. 

 sem kellett már féljen a csend rökt l. Miel tt kivándorolt meg-
operálták, Amerikában is sokat betegeskedett, nem dolgozhatott a 
szakmájában.  
   Egyszer egy szakállas idegen jelent meg nálunk a m helyben. 
Olyan nagy szakálla volt, mint Engelsnek. Beszélgetésbe elegyedett 
a segédekkel. Érdekl dött, hogy van-e munka, meg lehet-e élni be-
l le, nehéz volt a háború alatt, sokat szenvedett-e a nép? Aztán azt 
kérdezte, hogy van-e nálunk egy vinci gyerek, akinek a neve Tar 
Károly? S melyik az? Megütközve gondoltam, mit akarhat velem ez 
a csúnya szakállas ember.  
   - Na, fiam gyere velem, kint akarok veled beszélni. - Mindig tisz-
teltem, respektáltam az öregeket. Engedelmesen mentem utána. Ki-
mentünk a kapu alá. Ott már nem bírta tovább, sírt, csókolgatott. 
   - Én vagyok kisfiam, az apád! - mondta.  
   Hamar elkéredzkedtem, hogy édesapámmal beszélhessek. Nagyon 
el volt keseredve. A nagy házunk fele lebontva, a gyümölcsfák ki-
pusztulva. Nehéz volt az élet.  
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   Megcsókolt, elbúcsúztunk, és hazament Felvincre. Meghagyta, 
hogy vasárnap menjek én is haza.  
 
   Gyorsan teltek az inasévek.  
   1919 szén beiratkoztam az inasiskolába. Minden héten kétszer, 
kedden és pénteken a mesterek kötelesek voltak elengedni az inaso-
kat az iskolába. Ennek nagyon örvendtem, szorgalmasan tanultam. 
A szakmában is hamar fejl dtem, mert mikor odakerültem, már tud-
tam annyit, mint egy hathónapos inas. Gazdáim és környezetem 
megszerettek, mert jól viselkedtem.  
   Újvárt, a szódagyári és sóbányai tisztvisel k jó kliensek voltak. 
Az volt a szokás, hogy az inas hazavitte a megrendelt cip ket, és 
úgynevezett trinkgeltet, borravalót kapott. A legkevesebb egy koro-
na volt. Fiatal f nököm igyekezett rajtam segíteni, mindig velem 
küldte haza a megrendeléseket, hogy pénzt gy jthessek a ruházko-
dásra. Így annyi pénzt szereztem, hogy még édesanyámnak is adhat-
tam egy keveset bel le. Ez nagy öröm volt nekem. De édesanyám-
nak is. Csak attól féltet, mindig arra kért, nehogy lopjak.  
   Eljött az 1920-as év is. Abban az id ben a szódagyárból gyakran 
járt a m helyünkbe egy munkás. Csendesen elbeszélgetett az ittle-
v kkel. Egyik marosújvári inas kollégám, Gergely Pista nevezet , 
akivel jó barát voltam, a sógorától, aki olasz származású volt, azt a 
feladatot kapta, hogy szervezze meg az öt inast. Az olasz származá-
sú munkás, akit a gyár hozatott idegenb l, a szódagyár bizalmija 
volt.  
   Marosújvárt a szocialisták bizalmija Szilágyi Pál volt, és egy 
Dregics nevezet . Ez a Szilágyi Pál az mestereim rokona, unokatest-
vére volt. Május elsején a ligetben szokták tartani a nagygy léseket, 
ahol Szilágyi Pál tartotta a beszédet.  a baloldalhoz tartozott. Sok-
szor volt letartóztatva, bezárva.  
   1920-ban többször volt munkásmegmozdulás. Egy nap nagy tünte-
tés volt, körülfogták a csend rséget, mert több munkásvezet t köz-
tük Szilágyi Pált is letartoztatták, úgyszintén a Gergely Pista sógorát 
is, az olaszt. A munkások nem oszlottak szét, amíg ki nem engedték 
a munkásvezet ket. Összesen nyolc csend r volt. Megijedtek.  
   Azután hoztak katonákat, és a gyárban meg a sóbányánál helyez-
ték el ket. A következ  napokban kitört az általános sztrájk. Ná-
lunk a m helyben is megállt a munka. Javasolták nálunk is a kollek-
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tív szerz dést, mint a gyárakban. Azt mondták, mi inasok is fizetést 
kell kapjunk. De csak egy hónapig tartott az egész, mert Averescu 
tábornok lett a miniszterelnök. Azután összeszedték a vezet ket és 
Caracalba internálták ket. A Gergely Pista sógorát pedig azonnal 
kiutasították az országból. Felesége és kislánya sohasem látták töb-
bé. 1945-ben kislányát a tordai cementgyárban találtam.  volt a 
kultúrfelel s.  
   Akkor, a sztrájk idején Averescu miniszterelnök bevezette a hu-
szonöt botütést. Kolozsváron emiatt újra sztrájkoltak. Tiltakoztak a 
terror ellen, követelték a vezet k szabadon bocsájtását. Akiket a 
sztrájkolók közül elfogtak, azok huszonöt botütést kaptak.  
    A nagy terror után tiltották a kollektívszerz dést. Az inasok a 
gyárban többet nem kaptak fizetést. Mi sem. Nálunk a segédek to-
vább kapták a kiharcolt fizetést, de a kollektívszerz dés nélkül. Mi-
vel én voltam a nagyinas, s mivel minden inast sérelem ért, más vo-
nalon kezdtünk harcot. Négyen voltunk bent kosztozók: kértük a 
koszt javítását, szerszámokat kértünk az inasoknak, mert addig úgy 
volt, hogy az inas kellett magának szerszámot vegyen.  
   A koszt javítását elértük. De a szerszám probléma olyan régi volt, 
mint a nagym helyben a poloska. Nem akarta az öreg mester enged-
ni, hogy a fia eleget tegyen a követelésünknek. Én már másféléves 
inas voltam. Kiszámítottam, négy évig kell, hogy inas legyek, mia-
latt magam ruházkodnom, ágynem t vinnem, betegsegélyez t fizet-
nem, és az iskoladíjat is! Csak egy pár cip t és kosztot kaptunk. Egy 
pár cip t minden évben! Tizennégy éves voltam akkor. Nagyinas, a 
legjobb munkás, és a legfiatalabb. Úgy határoztunk, nem dolgozunk, 
ha nem kapunk szerszámot. Nekem kellett ezt megmondani a mes-
ternek. 
   - Adok én nektek! Mind a csend rségre kerültök. És te, kicsi úrfi, 
bolsevizmust csinálsz? Ne halljam többet a szátokat, mert huszonöt-
öt kaptok a seggetekre. 
    sz volt, hidegek kezd dtek, voltak már köztünk, akik köhögtek, 
és velem együtt, mind taknyosak voltunk. Megbeszéltük az inas kol-
légákkal, hogy azt mondjuk, megyünk orvoshoz, mert mind betegek 
vagyunk. Megegyeztünk, hogy ha lejön a mester a m helybe, akkor 
fújjuk az orrunkat és köhögünk. 
   Kezd dött a karácsonyi szezon. A mesterünk megijedt, amikor 
lejött a m helybe. Az inasok rosszul kezdték. Mind egyszerre fújták 
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az orrukat és köhögtek. A mester rájött a trükkre. Felém fordult. 
   - Te kicsi úrfi, te vagy a karmester, állítsd le ket! Hiába köhög-
tök, úgysem kaptok szerszámot.  
   Akkor ezt mondtam:  
   - Ha nem tetszik adni, akkor én elmegyek, nem dolgozom tovább. 
   A mester nem szólt semmit, felment az üzletbe. Én meg kritizál-
tam a társaimat, hogy miért kezdték egyszerre a köhögést. Mindent 
elrontottak.  
   Felöltöztem és hazamentem Felvincre.  
   Másnap utánam küldött a mesterem.  
   Nem akartam visszamenni. De édesanyám visszavitt. Mikor az 
üzlet elé értünk, beküldtem édesanyámat, hogy mondja meg, nem 
dolgozom, ha nem ad szerszámot a mester.  
   Édesanyám bement, amikor a mester megtudta, hogy az üzlet el tt 
vagyok, azonnal kijött.  
   - Gyere úrfi, úgyis visszahoztak volna a csend rök. Milyen köve-
telésed van?  
   Én újra csak ezt mondtam:  
   - Szilágyi úr, ha nem tetszik szerszámot adni, nem dolgozom. 
   Nagyon mérges lett. Azt mondta édesanyámnak:  
   - Szerettem ezt a kölyköt, nagyon jó gyermek volt, de valaki félre-
vezette... 
   Az üzletben öt fiók tele volt szerszámmal, de csak pénzért kaphat-
tak bel le a segédek. Odaszólt nekem:  
   - Na, eredj, végy szerszámot, amennyi kell és takarodj dolgozni!  
   Megcsókoltam anyámat s mentem, s annyi szerszámot szedtem 
össze, hogy jusson mind az ötünknek. Lementem a m helybe, szét-
osztottam a szerszámot, erre vagy hárman kezdik kiáltani:  
   - Hurrá, hurrá! 
    - Hallgassatok szamarak! - mondtam, - megint elárultok, hiszen 
nem mondta, hogy nektek is hozzak. Csak annyit mondott, hogy ve-
gyek, amennyi kell.  
 
   Azok, akiket tizenhét éves korukban besoroztak és kiküldtek a 
frontra, az 1918-as évekt l kényszerültek életpályát választani, mun-
kát keresni. Sokan ezek közül már a huszadik évükben jártak. Ti-
márnak, asztalosnak, lakatos inasnak helyezkedtek el. Ezek az ina-
sok megjárták a háború borzalmait, nem tudtak sem felejteni, sem 
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megbocsájtani azoknak, akik oda küldték ket. Szerintük az egyhá-
zak vezet it, egészen a Pápáig terhelte a felel sség, mert beleegyez-
tek és közrejátszottak abban, hogy ket, akik még gyerekek voltak, 
belehajszolják a több mint százezer életet követel  értelmetlen halá-
los küzdelembe. Ezek a fiatalok mesélték, hogy a fronton a papok az 
Isten nevében megszentelték a fegyvereket és biztatták ket, hogy 
gyilkolják embertársaikat. Aztán megtudták, hogy az túlsó oldalon 
ugyanúgy cselekedtek. S a szentbeszédek után a magasabb rangú 
tisztekkel a front mögött mulattak és n ztek.  
    Az inasiskolában ezeknek a katonaviselt fiatal embereknek hiába 
beszélt a pap a vallásórán. Megtörtént az is, hogy a sokszázezer em-
ber nevében számon kérték cselekedeteiket. Megkérdezték, hogy a 
magyarországi katolikus egyháznak hány százezer hold földje van, 
hány bankja, s hány bérháza Budapesten? Mennyi a vagyona a pápá-
nak?  
   Nagy Zsiga, tímár inas azt kérdezte, vajon nem ezekért a vagyono-
kért kellett meghalnia sokszázezer embernek? Vajon nem ezért vett 
részt az egyház is a háborúban?  
   A pap ezt válaszolta: 
  - Neked fiam tönkre tette a háború a lelkedet is. Te már nem hiszel 
az Istenben sem.  
   Zsiga válaszolt:  
   - Igazat mondott tiszteletes úr, én már többet nem hiszek a papok-
nak.  
   Ez 1920 decemberében történt. Ezután sokáig csend rök is részt 
vettek a vallásórákon az inasiskolában. Egyszer a vallásórán énekel-
ni tanított az öreg református pap:  
 

„Ím, bejöttünk nagy örömmel.”  
 
    Fele az osztálynak református volt. Az osztályterem félig üres 
volt. Elöl egy páran énekeltek. Hátul, a nagyfiúk ezt énekelték: 
  

„Ej haj Lina, tedd a lábad a cseberbe, Lina.”  
 
   A tiszteletes úr felemeli a fejét:  
  
  - Mi van ott hátul? Mokány csorda! Keressétek meg a hangot! 
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   Erre egy Miklósa nev  nagyfiú gyertyát gyújtott és az osztály üres 
felében, egyik pad alól a másik alá bújt. A tiszteletes úr mérgesen 
kérdezte: 
   -  Mit csinálsz te barom? 
    Mire :  
   - Keresem a hangot tiszteletes úr! 
   Erre a pap fogta a görbe botját, hogy megüsse, de  megfogta a 
botot és ezt mondta:  
   - Üljön a seggére öregúr!  
   rre a pap elszaladt az igazgatóhoz. Mire visszajöttek, elbarikádoz-
ták az ajtót a legények egy nagy szekrénnyel. A pap és az igazgató 
elnyomták a szekrényt, hogy meggyújtsák az eloltott villanyt. Akkor 
valamelyik tanuló rájuk l tt riasztópisztollyal. Megijedtek s elsza-
ladtak. Csend rökkel tértek vissza.  
   Miklósa elmondta, hogy a tiszteletes úr „mokánycsordának” ne-
vezte az inasokat.  
   Az igazgató megfenyegette az osztályt, hogy többé ilyesmi el  ne 
forduljon, a papot pedig behívatta az irodába, a miatt a szó miatt.  
Mi reformátusok, nem akartunk járni többet vallásórára, de kénysze-
rítettek.  
   A következ  órán rám került a sor, hogy feleljek. Nevemen szólí-
tott a pap.  
   - Tar Károly, mondd el Mózes öt könyvének els  részét. Gyorsan 
rákezdtem. 
    Megállított:  
  - Elég! Elég!  
   Leültem, de a mellettem ül  csizmadiainas alám állította a hegyes 
ceruzáját, s én beleültem. Kínomban megütöttem. Éppen akkor né-
zett oda a pap. Meglátott, hogy ütök. Felkapta a görbe botját, odajött 
és kett t ütött a hátamra.  
   A nagylegények mindent láttak. Felállt egy asztalos inas:  
   - Tiszteletes úr! Maga, Isten nevében, igazságtalanul ítélkezik. Mi-
ért ütötte meg azt a gyereket? Megmagyarázta a papnak, hogy mi 
történt.  
-    Ha még egyszer az Isten nevében így ítélkezik, mi az Igazság 
nevében megtanítjuk magát! 
   -  Nana, fiam, törvény is van – válaszolta a pap.  
   A többi felekezet vallásóráin is hasonlóképpen folynak a dolgok.  
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   Vallásórák után a papok az igazgatósági irodában szoktak össze-
gy lni, gy lésezni. Egyszer észrevettük, hogy a katonaságot viselt 
inasok készülnek valamire. Minket, kölyköket – így nevezték a ka-
tonaságot nem viselteket – sohasem avattak be akcióikba.  
Néhányan, nem mentünk haza vallásóra után, lestük, mire készülnek 
a nagyok. Az iskola kapuján kívül, ahol sötét volt, követ és fél téglát 
gy jtöttek össze a legények. Észrevettük, hogy mire készülnek. Vár-
ták, hogy jöjjenek a papok. Megbeszélés után együtt szoktak elmen-
ni. Hát egyszer jönnek is. Mind. Amikor a papok a kapu bels  felé-
hez érkeztek, a legények kezdték a támadást. Belülr l kiabálás hal-
latszott.  
  - Vai, Doamne! Jaj, Uram Jézus!  
  Nagyon megdobálták ket. Azután futás. Velük együtt szaladtunk. 
Akkor az id sebbek nagyon összeszidtak, hogy miért nem mentünk 
haza. Figyelmeztettek, ha valamelyikünknek eljár a szája, nagy baj 
lesz.  
   Ilyen gy lölettel tértek haza az életben maradt katonák az egyház 
ellen. A kizsákmányoló rendszerek felhasználták az egyházakat, a 
saját érdekükben. Kompromittálták az egyházat, a papokat – az Is-
tennel együtt -, mert a rothadt kapitalizmus érdekében az isteni foga-
lomban lev  nagy er t, az erkölcsöt is kompromittálták, és hitetlen-
né tettek sok százmillió becsületes embert. A háború utáni id kben, 
az ilyen megnyomorított, megölt lelk  emberekb l nehéz volt öntu-
datos embereket nevelni, mert senkinek sem hisznek.  
Ezekb l ered  tapasztalatim arra köteleznek, figyelmeztessek min-
denkit és mindenféle híveket irányító vezet t, hogy soha ne használ-
ják a hazugságot, a ravaszságot az emberiséggel szemben, mert ez 
rossz módszer, s mindig reakciót szül.  
 
   Miután az Averescu reakciós intézkedései miatt betiltották a kol-
lektívszerz déseket s megvonták az inasok fizetését, annak dacára, 
mi harcot folytattunk a koszt megjavításáért s a szerszámokért, s 
mivel ennek a harcnak a mi m helyünkben én voltam a vezet je, 
köztem és a fiatal mester között elhidegült a jó viszony.  
   Felt n  lett, hogy neki mindenr l tudomása van, ami a m helyben 
történik. Az is felt nt, hogy egyik gyenge segédmunkás megbecsü-
lésnek kezd örvendeni. Kitudódott, hogy ez a Joszif nev  cseh szár-
mazású segéd, spiclije lett a fiatal mesternek, mindent besúgott, de 
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még tett is hozzá, mindenkit befeketített, hogy gyenge szaktudását 
ezzel pótolja.  
   Miután hozzánk került, a mester kivettette dobozából az általam 
készített pár cip t, s azt mondta, ha ilyen jó munkát végez itt egy 
inas, akkor  is legalább ilyent kell, hogy csináljon. Ezért ez a segéd 
rám jobban haragudott. Rosszindulatú ember volt.  Köt dött az ina-
sokkal és verte ket. Én éjjel is dolgoztam a segédeknek, amiért pár 
lejt, kaptam t lük, így igyekeztem magamon segíteni. Ezt is besúgta 
a mesternek.  
   Elpanaszoltuk az inasiskolában a nagyfiúknak, hogy mit csinál 
velünk ez a spicli. Elkáromkodta erre magát Nagy Zsiga tímárinas, 
szidta a csehet: 
   - Adtunk mi neki Pozsonynál, amikor reánk, vöröskatonákra tör-
tek. Elmesélte, hogy volt  vöröskatona is. Azután megkérdezte, 
milyenkor szokott hazamenni a m helyb l a spicli. Elmeséltem, 
hogy a szeret je gyakran jön érte este, és amikor a rollok is le van-
nak húzva, a kulcslyukon szokta kihívni. Bekiabál vékony hangon: „ 
   - Joszif! Joszif! 
   Ilyenkor Joszif szalad ki a kapu alatti folyosóra, s ott beszélgetnek.    
Megbeszéltük a haditervet.  
   - Hazamegyünk, nem szólunk senkinek semmit. Leülünk dolgozni 
- mondta Zsiga. - A többi már nem rátok tartozik.  
   Úgy is lett.  
   Egyszer halljuk, hogy vékony hangon valaki bekiabálja a segéd 
nevét. Szalad erre Joszif boldogan. Kint a kapu alatt várta két tímár-
inas és egy asztalos. Jól elagyabugyálták. Azt is megmondták neki, 
hogy miért. S még hozzátették:  
   - Ha még udvarolsz, az ideálomnak kiveszem a beledet. 
   Mikor visszatért a m helybe, sántított, az arca piros volt, nagy 
sz ke haja összevissza kuszálva. Leült a székére és a térdére támasz-
kodott.  
   Tóth István, a mellette dolgozó segéd, kérdi t le:  
   - Miért borzolta úgy össze-vissza Mancika a frizurádat? 
   Nem szólt semmit, de mindenkire gyanakodott. A segédeket vá-
dolta, de nem volt biztos benne, hogy melyik verette meg.  
Még volt egy Joszif nev  segéd, egy orosz hadifogoly, aki csak       
1924-ben ment vissza. Harkovi születés  volt, elég jól megtanult 
magyarul.  
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    Ez a két Joszif gyakran beszélgetett oroszul. Akkor is ketten érte-
keztek, de én csak annyit értettem, hogy a cseh Joszif nagyon szidta 
a magyarokat. Tudtam pár szót oroszul, még Vincen tanultam meg a 
hadifoglyoktól, sokat voltam közöttük. Sokszor adtak, hogy egyem, 
nagyon jólelk  oroszok voltak.  
    Alig telt egy jó fél óra, hogy Joszif megkapta a magáét, jött az 
igazi Mancika, s újra elhangzott a hívó szó. De Joszif nem mozdult, 
hiába hívta Mancika.  
   Mi inasok csak kuncogtunk magunkban, de nagyon vigyáztunk, 
nehogy észrevegyék, hogy mi voltunk a ludasok. Ez egy keddi na-
pon történt. Csak pénteken találkoztunk a nagyfiúkkal, amikor el-
mondtuk nekik, hogy mi történt a segéddel benn a m helyben, jót 
kacagtak Joszifon.  
   Aznap elpanaszoltuk a nagyoknak egy másik sérelmünket is.  
Iskola után, a mozi udvarán hátul, fel szoktunk mászni az ablakra és 
onnan néztük a filmet. Egyszer Bán Alexandru a mozi és trafik tu-
lajdonosa meglesett, és egy léccel jól elagyabugyált bennünket.  
Más sem kellett az öreg inasoknak. Azonnal kidolgozták a haditer-
vet: Mi a kicsik, iskola után igyekezzünk, s másszunk csak fel újra 
az ablakra, nézzük a filmet, a többit bízzuk rájuk.  
    Bementek az udvarra. Hátul volt egy tyúkketrec lécb l, azt szét-
szedték, s egy-egy léccel a kezükben megbújt az udvarban, az öt 
öreg inas. Alig telt el tíz perc, s jött Bán egy bottal. Közrefogták, s 
jól elverték. A végén könyörgött, hogy engedjék el. Kapott még 
vagy kett t és elszaladt. De kés bb, amikor a mozit néztünk volna, 
az ablak be volt függönyözve.  
   Ilyen volt a hangulat, és ilyenféle megnyilvánulásai voltak akkori-
ban az ifjúságnak. Kerestük az igazságot, mert az akkori generációt, 
a háború után felcsepered  ifjúságot megnyomorították, tönkre tet-
ték az 1914-20 közötti években.  
   A m helyben sok volt a munka, karácsonyi szezon következett. 
Akkoriban nem lehetett b r anyagokat kapni, de a mesteremnek tele 
volt a pincéje, volt mib l dolgoznunk. De mégsem vett fel segéde-
ket, nem akarta az anyagát feldolgozni, mert a koronát még nem vál-
tották be, de már nagyon el volt értéktelenedve. Minden nap várni 
lehetett a becserélését. Nekem is volt összegy jtve egy pár koronám, 
ruhát kellett volna, hogy vegyek, de nem lehetett kapni. Akkor még 
nem ismertem a politikai gazdaságtant. De egy cipész inastól mindig 
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lehetett slágereket és huncutságokat tanulni. Fogtam magam és ko-
ronáimért cigarettát vásároltam. Tele volt a ládám. 
1921 tavaszán, mikor beváltották a koronát eladtam a cigarettát, s 
annyit kaptam érte lejben, hogy másfélszeresére n tt a pénzem érté-
ke.  
   A korona beváltása után megindult Erdélyben is a gazdasági élet. 
Nálunk tizenkét segéd dolgozott. Többek között egy Juverás nev  
fels újvári származású segéd is odakerült.  
Sánta volt, egyik lába rövidebb, de a rosszindulata hosszabb volt a 
többi tizenegy segédénél is. Állandóan kötekedett mindenkivel. A 
segédekkel is. Akkor már heten voltunk inasok. Én voltam a nagy-
inas, nekem kellett a többieknek a munkájával, védelmével, s t még 
az erkölcsükkel is tör dnöm.  
   Ez a Juverás minden nap megverte valamelyik inast. Egy reggel 
rajta csíptük az aljasságán, azt állította, hogy kivitték, kiseperték a 
holmiját. De mi láttuk, hogy a zsebébe tette az úgynevezett finom-
b rt. Kiment a szemetesládához. Mikor visszajött kérdi, hogy ki se-
pert aznap, s már vette is kezébe a lábszíjat. Mi megegyeztünk, hogy 
ha aznap is verekedni akar, akkor  lesz, aki kikap. Figyelmeztet-
tem, hogy ne merjen verekedni, mert láttuk, hogy  vitte ki a sze-
métbe a b rt. Ha mégis elkezdi, megfogom sánta lábát és felfordí-
tom. A többiek tanúskodnak, ha megüt engem. A nagyinast nem volt 
ill  bántani.  
   Úgy történt, ahogy vártuk. Miután felborítottam, nem tudott feláll-
ni, az egyik inas a nyírfa sepr  nyelével, a másik a sámfa-hátuljal 
ütött rá kett t-hármat. Volt egy cigány inas, az nem ütötte, csak a 
szeme közé köpdösött. Persze, a segéd elkezdett kiabálni. Látjuk, 
hogy a fiatal mester áll az ablak el tt s nézi, hogy verik az inasok a 
segédet. A többi segéd nem is nézett felénk, mintha semmi sem tör-
ténne.  
   Bejött a fiatal mester, nagyon lehordta a segédeket, hogy miféle 
fegyelmet tartanak a m helyben. Aztán engem kapott le.  
   - Te úrfi, te nem tör dsz a többivel! Nehogy te légy ennek az ügy-
nek is a karmestere?! - mondta. Felálltam és gyorsan jelentettem, 
hogy mi történt.  
   Ezután a Ráczkövi Géza öregsegéd azt mondta a mesternek:  
   - Kérem, Szilágyi úr! Ez az ember három hét óta, mióta itt van, 
minden nap kötekedik. Mi többször szóltunk neki, de azt a kijelen-
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tést tette, hogy nem tör dik semmivel, most Románia van, és meg-
mutatja, hogy visszafizet a magyaroknak, azokért a csúfságokért, 
amiket vele inas korában tettek vele a magyar segédek József Fe-
rencnél, itt Újváron.  
   A történtek után Juvaras Gergely az inasokkal többé nem vereke-
dett, de a segédekkel állandóan civakodott.  
   Tóth István székelykocsárdi születés  volt. Vele állandóan köt -
dött. Tóth már nem is válaszolt, mondhatott neki akármit. Aztán 
egyszer Tóth felállt, hogy kimenjen a m helyb l, mert már nagyon 
felidegesedett. Ez a Juvarás fúrt Tóth halott anyját emlegette és szid-
ta. Akkor is ezt mondta egy másik segéd felé fordulva:  
Tóth …sza az anyját, aki a temet ben van! 
Tóth felkapott egy sámfát, s úgy fejbe ütötte a Juvarást, hogy az le-
fordult a székr l és eszméletlenül elnyúlt a földön. 
Tóth megijedt, hogy meghalt Juvarás. Úgy elszaladt, hogy azóta 
sem láttuk többet.  
   Juvarás elment a csend rségre, s jelentette, hogy a magyarok meg 
akarták ölni.  
   Kiszállt a csend rség, de a kihallgatások után leültették, s megfe-
nyegették, hogy neki járt volna a büntetés, s megígérték, ha még 
egyszer valakit ok nélkül szid, kétheti elzárást kap, nem szabadul 
meg. Egy iparos ne legyen olyan paraszt és kulturálatlan ember, 
mint . Kés bb kiderült, ez a Juverás nem is volt román: cigány 
származású volt.  
   1921-ben a korona beváltása után elkezdte felütni a fejét a soviniz-
mus, a nacionalizmus. Akkor a románság biztos volt, hogy nem ál-
lítják vissza az osztrák-magyar monarchiát, s egyesek közülük el-
kezdtek revansot venni a sok sérelem miatt, ami azel tt érte ket.  
1918-1921-ig, amíg nem történt meg a pénz beváltása, sok olyan hír 
terjengett, hogy a németek leverik az orosz bolsevizmust és újra 
megszállják Romániát. Ezt a vonalat fenntartották a magyar revizio-
nisták egész 1940-ig, amikor Hitlerék kettévágták Erdélyt és Ko-
lozsvárig vissza is adták a horthysta Magyarországnak.  
   1921-ben, amikor beváltották a koronát és megindult a gazdasági 
élet, s az ipar is kezdett fellendülni, sok falusi lakos telepedett le a 
városokban, románok, székelyek egyaránt. Ezek között sok volt a 
soviniszta, s a nacionalista. Nagy nehézségeket okoztak a fejl d  
munkásmozgalomnak, a demokratikus eszmék terjedésének, mert az  
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egyház és a burzsoá pártok nagy befolyást gyakoroltak az öntudatlan 
tömegekre.  
    Ezekben az id kben is sokat szenvedtünk. Marosújvár és Felvinc 
között van egy román falu, Veresmart. Minden vasárnap haza kellett 
menjek Felvincre, tiszta ruháért. A veresmarti gyerekek 1918 el tt 
Felvincre jártak iskolába. Akkor sokan szenvedtek a magyar sovi-
nizmustól. Szenvedtem én is. Annak ellenére, hogy a románokkal 
egy kategóriába tartoztam, rongyos címen.  
   1921-ben kiöntött a Maros, Veresmart és Újvár között elárasztotta 
az országutat is. A veresmartiak csónakokkal szállították az embere-
ket, vagy tizenöt méter hosszan. Nem tudtam, hogy azért fizetni 
kell. Kérték a pénzt. Nekem akkor egy banim sem volt. Megfogtak 
és bedobtak volna be a vízbe, ha egy idegen ki nem fizeti értem a 
viteldíjat.  
   Sokszor megvertek, megdobáltak, várnom kellett, hogy ne egyedül 
menjek a falun keresztül.  

 
Tar Károly segédkorában, és 24 
éves korában Mure an Costica 
inaskori barátjával ((balról),  
Kolozsvár,1930. augusztus 3.  
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   1922-ben már annyi veresmarti és felvinci fiú került Újvárra inas-
nak, hogy kitelt bel lük két futball csapat. Az inasiskolában összeis-
merkedtünk, az értelmesebb fiúkkal megbeszéltük, hogy szervez-
zünk két futball csapatot egy veresmartit és egy felvincit. Ez hamar 
ment. Sikerült abban is megegyeznünk, hogy a veresmarti legel n, 
az állomás mellett játszunk el ször.  
   Volt egy pár fiú, azokkal megegyeztünk, hogy döntetlenre ját-
szunk el ször. Úgy is történt.  
 
    Mure an Costicaval az inas iskolában ismerkedtem meg. 1919-
ben még két nyelven tanítottak az inas iskolában.Ketten szerveztük 
meg a két futball csapatot:  a veresmartit, én a felvincit azért, hogy 
összebarátkozzon a két falu fiatalsága. És barátság is lett, azután bé-
kességben éltünk. Többé nem kellett féljek a veresmartiaktól. 
Mure an Costica örökös barátom lett. Amikor megismerkedtem még 
bocskorban járt. Cipész inas volt József Ferencnél. Nagyon értelmes 
fiú volt. 1926-tól  is Kolozsváron dolgozott. Abban az id ben elvé-
gezte a középiskolát. Utána Bukarestbe került. Azóta nem tudok ró-
la. Lehet, hogy elpusztult a háborúban.  
    Egy este, 1927 nyarán, sétálunk a f téren. Azt mondja nekem 
Costica:  
   - Karcsi nézd meg jól! Este legalább ötven százalékkal szebbek a 
n k… 
   Megnéztem magamnak Costicát.  
   - Nagyon igazad van – mondtam, azóta sem felejtem ezt a mondá-
sát.  
   Olyan igazán férfias igényességgel fejezte ki magát. 
 
   1920-ban, a sztrájkunk el tti id ben járt a m helyünkben többször 
is egy Sebessi Bálint nev  munkás, aki beszervezte a segédeket. 
1924-ben amikor meghalt Lenin, megint  jött el, és Ráczkövi Gézá-
val, az öregebb segéddel beszélgetett többet. Emlékszem, amikor 
megszólalt a sziréna a szódagyárban és a sóbányánál, Ráczkövi Gé-
za felállítatta a m hely segédjeit, inasait, és amíg szóltak a dudák, 
mindenki állva maradt. Ezt mondta:  
   - Ezekben a percekben egész Romániában és szerte az egész vilá-
gon a dolgozók leállították a munkát, mert most temetik Lenin elv-
társat Szovjet Oroszországban. 
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   Ekkor lépett be a m helybe a fiatal mesterünk. Látta, hogy min-
denki áll.  sem mozdult, amíg Ráczkövi Géza beszélt. Utána a 
mesterünk ezt mondta:   
   - A világ tartozik Leninnek, mert mindenkinek jót akart, mert bé-
két akart az egész világon, és azt akarta, hogy minden ember dol-
gozzék, és a munkájából megéljen.  
   -  Megijedtem. Azt hittem t z van valahol, azért szólnak a sziré-
nák.  
   Megszólalt Joszif, az orosz hadifogoly: 
   - Menni haza, engem ország nagy ország lenni, munka ottan sok…   
Van még nekem édesanya? Nem tudom. Apa meghalni rég… 
   Nemsokára aztán haza is ment Oroszországba.  
   1920 után nagyon megváltozott a mi m helyünkben is a helyzet. 
Juvorás Gergely is megváltozott nagyon. Politizáltak a segédek, az 
inasok közül Gergely Pista, Salmen Aladár és én szerettünk politi-
zálni. Nagyon szerettem hallgatni, amikor Ráczkövi Géza segédünk 
mesélt a magyarországi forradalomról, a Tanácsköztársaságról, a 
magyar Vörös Hadseregr l, Horthyról, a csehekr l, a románokról, és 
a magyar csuhásokról. A katolikus és barátpapokat nevezték csuhá-
soknak.  is azért szökött Romániába, mert Pozsonyban a vörösök 
oldalán harcolt. Korda Pista is elmondta, hogy azért szökött Kolozs-
várról Marosújvárra, mert részt vet a sztrájkvezetésben, elfogták és 
megbotozták, huszonötöt kapott a fenekére, hathétig nem tudott szé-
ken ülni.  
   Ezeket mind azután tudtuk meg, miután 1921. május 8-án megala-
kult a romániai kommunisták pártja. Akkor mindenki szint vallott, 
hogy hova tartozik. Egyébként a b ripari szakszervezetet is a vörö-
sök irányították. A cseh Joszif elmesélte, hogy  Salgótarjánnál 
megsebesült, a fehérek golyója eltalálta a karját. Géppuskás volt.   
Dicsérte a vasas inasokat, azok is géppuskások voltak, a hátukra vet-
ték a géppuskát s mentükben is l ttek, úgy kergették meg a fehére-
ket.  
   - De mi is kitettünk magunkért – mondta 
  Az anyja magyar volt, az apja cseh. Akkor tudtam meg kikb l te-
v dtek össze a fehérgárdisták.  
   Borzalmas volt hallgatni az err l folyó beszélgetéseket. A vagyo-
nos kizsákmányolók, a volt tisztek, grófok, bárók, kulákok, csuhá-
sok, kadétiskolások kíméletlenek voltak, és ami a legrosszabb, a 
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lumpenproletárok egy pohár italért képesek voltak ölni apákat, anyá-
kat. A csuhások voltak a legaljasabbak, a reverenda alá kötötték a 
fegyvereket, gránátokat, nappal nem mutatkoztak a nyilvánosság 
el tt, az elfogott vöröskatonákat l dözték, éjjel szállították a halotta-
kat, követ, téglát kötöztek rájuk és a Lánchídról dobták a Dunába. A 
pribékek aljasabbnál aljasabb módszerekkel vallatták a vörös veze-
t ket. Ajtósarka közé tették a kezüket, rányomták az ajtót, összezúz-
ták az ujjaikat. Azt mesélték, hogy felvágták az áldozat oldalát és 
lótrágyát tettek a sebbe, hogy vallomásra kényszerítsék ket. Voltak, 
akiket nyilvánosan kivégeztek. A papot, ha gyóntatni akarta ket, 
leköpték, és nem engedték, hogy bekössék a szemüket.   Haláluk 
el tt bátran éltették a Tanácsköztársaságot, a Szovjetuniót, aki fel 
fogja szabadítani a világ dolgozóit.  
    Kun Béla többször járt Marosújváron, még a háború el tt, mert 
Gál Sándor gyógyszerész felesége n vére volt Kun Bélának. Szil-
ágyi Pálnak, aki az 1920-as sztrájkot vezette Marosújváron még ab-
ból az id b l volt kapcsolata vele. 
  
   1920. márciusában már második éve inas voltam, egy segéd he-
lyett dolgoztam. Állandóan új cip ket csináltam. Mire 1923-ban fel-
szabadultam, els  osztályú szakmunkás lettem.  
   Korda Pista els  osztályú n i munkás volt. Akkor került divatba a 
szakmában az úgynevezett stufrudli, aminek a használatát meg lehet 
tanulni fél óra alatt. Amiért Korda megengedte, hogy a rádlijával 
tanuljak, egy hónapig kellett pucoljam a cip jét.  
   Volt egy néma segéd, Szilágyi Gyuri. Els  osztályú férfimunkás 
volt. Nagyon féltékeny volt a munkájára. A félkész munkáját mind-
ing eldugta a ládájába, hogy senki ne lássa. Reggelenként engem 
vallatott, hogy ki járt az munkájával. Különös jelekkel és szájmoz-
gással beszélt, amit könnyen megértettem. A segédek közül többen 
megnézték a munkáját. Hiába mondtam, hogy senki sem járt a mun-
kájával, nem hitte el, mert látta, hogy a munkám már hasonlít az 
övéhez. De rám nem haragudott, mert velem tudott értekezni. Negy-
ven évvel volt öregebb, mint én, de mégis szeretett, mert sok min-
denben segítettem neki. Mikor négy és fél év után vándorolni indul-
tam, s eljöttem Újvárról, úgy sírt mintha gyermeke lettem volna.  
Korda Pista, akinek egy hónapig pucoltam a cip jét, amiért megen-
gedte, hogy eltanuljak egy pár fogást a szakmában, mind jobban 
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megszokta az alkoholt. Sokszor megitta a kosztért és szállásért járó 
pénzt is, s hogy ne keljen fizetnie a lakásért, odaszokott a m helybe, 
a mi ágyunkat használta. De nemcsak ágyat, hanem az ágynem t is. 
Mindig nekiiramodott és felugrott az ágyba. Ezt megsokalltam, s 
mert az is szembe jutott, hogy egy hónapig pucoltam a cip jét, elha-
tároztam, hogy el zöm az ágyamból. Haditervem kissé veszélyes 
volt. Kiszedtem az ágydeszkákat, a pokrócot a kollégák segítségével 
jól kifeszítettem, kereken odaszegeztük kereken az ágy szélére, szé-
pen ráhelyeztük a leped t és a párnát. Amikor aztán felugrott, min-
denestül leszakadt az ágy. Egy öregasszony három hétig kellett 
helyre kenje a Korda Pista karját. Egy kissé bántott a dolog, de na-
gyon haragudtam rá, mert már nagyon részeg volt abban az id ben.  
A fiatal mesterünk családos volt. Az édesapja beleegyezése ellenére 
n sült. Nagyon szép asszony volt a felesége. Árva lány. A 
fels újvári Teleki grófék nevelték. Nagyon m velt, intelligens, gyö-
nyör  termet  n  volt. Az öreg azért ellenezte,a házasságot, mert 
valahogy megesett, s volt már egy velem egyid s lánya a Cicuka. 
Volt még egy fiúk, aki már a fiatal mesterünkt l volt. A kis Imre 
1920-ban nyolc éves volt. Nagyon gyakran bejött a m helybe, bá-
multa hogyan dolgozunk. Szerettük a kis Imrét, de ami sok az sok. 
Mindig volt nála egy darab csokoládé vagy egy csomag cukorka. 
Odaszóltam a mellettem ül  inas kollégának: 
   - Pista akarod, hogy osztozzunk azon a csokoládén? 
   - Mit spekulálsz Károly?  
   - Bízd rám! – mondtam.  
   Odaszóltam a kis Imrének, van-e még csokoládéja?  
   - Mamának van sok – volt a válasz. Pistához fordultam s hangosan 
mondtam.  
   - Nézd csak, milyen nagy füle van Imrének!  
   A gyerek megharagudott rám. Mikor láttam, hogy nagyon harag-
szik, ezt mondtam Pistának: 
   - Fogadjunk Pista, hogy ez a taknyos nem ad neked abból a csoko-
ládéból. 
   Imre gyorsan válaszolt:  
   - De igen adok! Azért is, az egészet Pistának adom! 
  Megvolt a csokoládé. Imre mire visszajött a másik adag csokoládé-
val, mi megettük, amit Pistának adott. Ezt a taktikát gyakran alkal- 
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maztuk. Volt úgy, hogy nekem adta az egészet, mert Pista csúfolta, 
hogy nagy a füle.  
   A konyhát a nagyságos asszony irányította. Mindig volt cseléd, 
aki f zött és mindent végzett. Az inasok kosztját a ház asszonya ren-
dezte. Soha senkit nem tegezett.  
   Engem mindig Károlykának nevezett. Az öreg nem beszélt vele, 
ezért szomorkodott a szépasszony. Gyakran a verandán dolgozott és 
énekelt, nagyon kellemes hangja volt.  
 

Nekem is volt édesanyám, de már nincs,  
Mert elvitte a szegedi nagy árvíz 
Három hete amióta halászom, 
Könnyeimt l még a vizet sem látom.  
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Vándoréletem 

 
Fiatal mesterem Budapesten tanult, jó szakember volt, nagyon 

intelligens, soha inast nem bántott. Velem többször foglalkozott, 
tanított, hogyan kell viselkedni, hogyan kell beszélni, köszönni, 
mert nekünk, cipészeknek, mindenféle kategóriájú emberekkel kell 
érintkezni, és mindenkivel megfelel en kell viselkedni. Arra is taní-
tott, hogyan kell öltözködni esküv n, estélyeken, színházban, teme-
tésen megjelenni. Ha részeg, vagy házsártoskodó, provokáló embe-
rekkel találkozunk, ki kell térni el lük. Neki köszönhetem, hogy 
még soha senki nem vert meg, én sem vertem meg senkit. Nagyon 
sajnáltam, hogy fiatalon, negyvenöt éves korában halt meg agyvér-
zésben.  

A felesége nyolcvan évig élt, szegényen halt meg, mert a 
marosújvári Mikó utca, ahol a háza és a m hely volt, egész telkük-
kel együtt elsüllyedt, amikor az alatta lév  római id k óta létez  só-
bánya beomlott.  

1912-ben a Maros elárasztotta a sóbányát, akkor kezdett süllyed-
ni Marosújvár.  

1935 körül kezdett elsüllyedni a Mikó utca és 1950-ig elsüllyedt 
egészen.  

Kint kosztozó inas kollégáim, akik évekre szeg dtek, segédek 
lettek és elvándoroltak.  
Gergely Pista elment Nagybányára. Szalmen Aladár ismeretlen 
helyre távozott. 
  

1923. március 15-én lettem segéd, s még egy évig dolgoztam eb-
ben a min ségemben a m helyben. Mesterem felesége adott egy 
hónapig ingyen kosztot és lakást. És kaptam kétrendbeli fehérnem t 
is. Fél év alatt csináltattam egy rend ruhát.  

Már inas koromban elhatároztam, hogy külföldre vándorolok. 
Igyekeztem németül tanulni. Már tudtam annyit, amennyi kellett a 
szakmához. Románul írtam és olvastam, de nem értettem mindent. 
Hat és fél osztályt végeztem.  

Sajnos a külföldi vándorútból nem lett semmi. Pedig nagyon sze-
rettem volna Párizsba menni. A segédekt l hallottam, hogy ott na-
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gyon keresik a cipész szakmunkást. Romániában csak a katonaságot 
végzettek kaphattak útlevelet.  

Ezért Erdélyben vándoroltam. 
Azokban az id kben annak a segédnek volt nagyobb tekintélye, 

aki többet vándorolt. Imre bátyám Szászvárosban volt katona 1923-
ban. Leveleiben nagyon sokat panaszkodott az egyedüllétre, hívott, 
hogy arra az id re, amíg ott katonáskodik, menjek oda, ne legyen 
olyan egyedül. Ezért bátyám kedvéért odamentem. Volt ott egy ba-
kancsgyár, ott kaptam munkát, mint szabász. Két hét múlva betiltot-
ták a gyár m ködését. Turzán cipészmesternél kaptam munkát. De 
itt is csak húsvét el tt volt munka két segéd részére. Húsvét után 
nem engem, hanem a régi munkást akarta elbocsájtani. Egy szászvá-
rosi román fiú volt. Én ebbe nem egyezhettem bele. Nem lett volna 
jó vége.  

Ezért elmentem Lupényba. Akkoriban a Zsil-völgyében sok, kü-
lönféle nemzetiség  munkások dolgoztak ott. Néhány bányatulajdo-
nosé volt minden, akik sohasem tartózkodtak ott. A bányászok kö-
zött egyforma volt a munkás és a tisztvisel . Még papok is együtt 
szórakoztak a munkásokkal. 

Lupényban egy Albert Ferenc nev  mesternél dolgoztam. 1924. 
március végén kerültem oda. Mivel Szászvárosból hirtelen jöttem el, 
nem volt id m elintézni a rend rségi kijelentésemet. Megkértem egy 
román kollégámat, hogy intézze el. Megígérte, de nem intézett sem-
mit. Már május is eltelt, de nem jött meg a kijelentkezésem. Közben 
beiratkoztam a Bányászok Egységes Szakszervezetébe. Albert Fe-
renc a mesterem segített ebben, mert nála csak szervezett munkás 
dolgozhatott. Kommunista volt. Elmagyarázta, hogy nála nem az a 
rend, mint a kizsákmányolóknál. Nála egy asztalnál eszik a munkás 
a mesterével. Azt sem engedte, hogy urazzuk, bácsinak kellett szólí-
tani. Nekem ez nagyon megtetszett. Megtudtam, hogy Budapestr l 
került Romániába. Emigrálnia kellett, mert a Tanácsköztársaság hí-
ve volt. Aztán együtt járogattunk a bányász szakszervezetbe.  

1924-ben május elsejét, úgy, mint máskor, a szurdoki szorosban 
ünnepelte Zsil völgye munkássága. Ilyenkor kivonultak az összes 
bányász fúvószenekarok is. Tizennyolcezer ember gy lt össze. El-
énekeltük az Internacionálét zenekari kísérettel.  

1925-ben a munkásság mellé felsorakozott a rend rség és a 
csend rség is. Amikor tíz órakor megkezd dött az ünnepség, meg-
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tiltották, hogy énekeljük az Internacionálét. Sortüzet adtak le a leve-
g be, mi mégis énekeltünk. Akkor egy Butza nem  lupényi komisz-
szár kutyakorbáccsal kezdte verni a hozzá közel állókat. Egy ifjú-
munkás revolverrel rál tt, a komisszár elt nt. Megijedt, hogy folyta-
tása lesz a dolognak. A csend rség újra a leveg be l tt. Többet az-
tán nem avatkoztak az ünnepély lefolyásába, mert látták, hogy nem 
ijedtünk meg a lövöldözésükt l.  

Amint már írtam, 1924-ben kerültem Lupényba. Ebben az évben 
betiltották a Kommunista Pártot Romániában. Ugyanebben az évben 
tagja lettem az Egységes Bányász Szakszervezetnek, annak dacára, 
hogy semmi közöm nem volt a bányászokhoz. Igaz, hogy a szak-
szervezetet a Kommunista Párt irányította, s mert engem láttak ott, s 
mert a mesterem, akinél dolgoztam kommunista volt, engem illegá-
lis kommunista aktivistának gyanítottak, pedig akkor még semmifé-
le kapcsolatom nem volt a párttal. 1925. május 4-án felhívattak a 
rend rségre, ahhoz a bizonyos Butza komiszárhoz. Ott voltam a ki-
t zött id ben a Butza íróasztala el tt:  

- Te mikor jöttél ide?   
Azt válaszoltam, hogy elmúltam 18 éves, nagykorú vagyok, en-

gem ne tegezzen!  
- Jól meg vagy tanítva!- mondta gúnyosan. 
- Csak hat és fél osztályt jártam - feleltem.  
- Az anyád istenit, te szaros! Arra felelj, amir l kérdezlek! - Fel-

állt az íróasztal mell l és odajött hozzám.  
Azt feleltem, hogy most jöttem.  
- Te, az anyád istenit!  
- Anyámmal ne tör djék!- mondtam mérgesen.  
- Te, mindjárt összetöröm a pofádat! Felelj mikor jöttél ide.  
- Már harmadszor mondom, hogy most jöttem ide – feleltem, és 

lemutattam a padlóra.  
- Az anyád úristenit, te gazember, engem akarsz félrevezetni? 

Nem ide az irodába, hanem Lupényba… 
 Mondtam a magamét:  
- Azt tetszett kérdezni, hogy mikor jöttem ide az irodába.  
- Te gazember! Te szaros. Nem tárgyalunk tovább! Este jelent-

kezz az állomáson, a kilenc órai vonattal elhagyod Lupényt! Megér-
tetted? Jelentkezz a szolgálatosnál, megértetted? 

- Megértettem, de nekem nincs pénzem! 
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 - Add el a kabátodat! 
Összenéztünk. Többet nem szólt egy szót sem. Köszöntem, és 

eljöttem. Négyen laktunk egy bútorozott szobában a Vlobstein telep 
4 szám alat,t Huszár bácsinál, aki l mester volt a bányában. Házi-
gazdám, azt tanácsolta, tegyek egy borítékba 100 lejt, lessem meg az 
ajtóban a komiszárt, s adjam oda neki.  

Úgy is tettem. Amikor nyújtottam a borítékot, elkezdett ordítani:  
- Te még itt vagy!?  
Mondtam, hogy nincs pénzem útiköltségre. A kabátot pedig nem 

tudtam eladni.  
- Takarodj! - kiabálta.  
Köszöntem és leléptem. Két hónap múlva találkozott a házigaz-

dámmal és kérdezte: 
- Itt van még az a gazember!?  
Huszár bácsi pedig ezt válaszolta:  
- Bárcsak mind ilyen gazemberek lennének Romániában. 
Az öreg l mester csavaros esz , góbészármazású volt.  
Huszár bácsi, és felesége nagyon jó emberek voltak. Sorsuk ket 

is fiatalon kényszerítette bányába. Kibédr l vándoroltak Lupényba, 
még 1910-ben.  

Huszár bácsival sokszor elsétáltunk a 82-esek temet jébe. Ez a 
temet  Lupény keleti felén van a hegyoldalban. Egy bányarobbanás-
nál elpusztultak temet je ez. Nagy részük székely volt. Huszár bácsi 
régi bányász társai nyugodtak ott. Nyolcvankét bányász halt meg 
1823-ban a lupényi bányarobbanáskor.  

Egyszer, amikor Huszár bácsi szabadnapos volt, és kimentünk a 
temet be, megint megsirattuk a bánya áldozatait. Huszár bácsi vi-
gasztalt.  

- Ne sírjon Karcsi fiam, mert ha tudná, hogy hány bányász pusz-
tult már el a bányában, megrepedne a szíve. Beszélik, hogy milyen 
szép a bányászélet, de jószántából senki sem jön bányásznak. A bá-
nyászok sorsa, a székelyeké is. Tizennyolcezer bányász közül, akik 
a Zsil- völgyében dolgoznak, kb. tízezer székely. Mert hát hova me-
het a székely? Már az egész világon van bel lük. Bukarestben nem-
sokára több a magyar, mint Budapesten. Az a szomorú, hogy van a 
bányász kenyerénél még keser bb is. Bukarestben a k kereszt 
(Crucea de Piatr ) nev  negyedben, több mint húszezer székely lány 
él, többen prostitúcióból. Rá vannak kényszerülve. Cseléd vagy 
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szakácsné nem lehet mind, mert nincs annyi hely. Közel tízezer 
székely cseléd van Bukarestben. Maga is székely, Karcsi fiam?  

- Nem vagyok székely, Huszár bácsi. 
- Hát ha se nem bányász, se nem székely, akkor miért könnyezik? 
Elébe tartottam a kezem, tele volt bütykökkel és b rkeményedé-

sekkel.  
- Azért könnyezek Huszár bácsi, mert ezeket a kezeket nyolc 

éves korom óta használom mindennapi nyomorúságos életemért. 
- Jó embernek ismerem magát Karcsi, mégis miért leskel dik ma-

ga után a rend rség? 
- Kérdezze meg ket, Huszár bácsi. 
- Azt mondta az egyik, hogy maga bolsevik. 
Aztán azt kérdezte Huszár bácsi, hogy német vagyok, vagy 

orosz?  Merthogy büszke vagyok és kék szem . Leültünk egy padra, 
és azt magyaráztam Huszár bácsinak, hogy a sz ke magyarok a hu-
noktól származnak, k Attila maradékai, Ázsiából jöttek és szétszó-
ródtak Erdélyben és Moldova területén is. Azokat, akik Moldovában 
élnek csángóknak nevezik. Azokat pedig, akik a Gyimest l 
Székelykocsárdig letelepedtek székelyeknek nevezik. Az alacsony 
barna, fekete szem  és hajú magyarok, Árpád fajtája. 980 körül jöt-
tek Ázsiából.  

Huszár bácsi megköszönte a felvilágosítást. Mondta, hogy ilyen 
érthet  egyszer en még nem magyarázta senki ezt neki.  

- Sohasem voltunk és sohasem leszünk két nemzet. Amilyen 
nyelvet beszélünk, azok vagyunk: Magyarok! 

 
Cri an Costica barátom elment Párizsba! Majd meghasadt a 

szívem, hogy én nem mehettem vele. Konstancai volt. Az édesanyja 
Erdélyb l került oda. Szakácsn  volt egy hajón. Costica 
szerelemgyerek volt. Borbély mesterséget tanult, s így került 
Lupényba. Nagyon szép szál ember volt. Úgy volt, hogy az 
édesanyja Párizsban marad, és ezért útlevelet és pénzt kapott.  

Mivel nagyon jó barátok voltunk rám hagyta a citeráját. Citeráz-
tam és olykor énekeltem is. 

Messze a nagy erd , 
Messze száll a felh , 
Messze megyek édes rózsám te t led. 

Ezt a dalt nagyon szerettem citerázni. 
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Ha idegen legény került Lupényba, azt nagyon hamar megfogták 
a szép bányászlányok.  

Velünk szemben Nagy Juliskáék laktak. Juliska varrólány volt. 
Tizenhét éves. Nagyon szép, kreol b re és kék szeme volt. Két dom-
ború melle, messzir l lehetett látni, hogy kínálkozik, mikor felém 
közelit.  Szégyenl stermészet  volt, akárcsak én, sokáig kerülgettük 
egymást.  kezdte a barátságot. Szívesen reagáltam kezdeményezé-
sére. Leskel dtem utána. Tudta, hogy mikor megyek dolgozni. Úgy 
intézte, hogy  is akkor induljon, úgyhogy sokszor a keskeny járdán 
majdhogy össze nem ütköztünk. Szégyen volt, hogy férfi ne köszön-
jön a szomszéd lánynak, vagy éppen fordítva. Gyáva dolog lett vol-
na 1925-ben, olyan Ádámnak lenni, aki nem fogadja el az almát 
Évától.  

Az egyik délután Juliska veder vizet vitt az utcasarki kútról. Ép-
pen hazafelé mentem. Juliska el ttem letette a vedret s elkezdett pa-
naszkodni, hogy jaj, de nehéz az a veder. Néztem, kivel beszél, nem 
volt ott rajtam kívül egy teremtett lélek sem.  

Fogtam a veder vizet és engedélyt kértem, hogy segítsek. Juliska 
azt válaszolta, hogy már egy évvel ezel tt is segíthettem volna.  

- Maga ugye, Karcsi?- kérdezte.  
- Maga ugye, Juliska? – kérdeztem.  
Így történt a bemutatkozás. Aztán azt kérdezte, hogy szoktam-e 

citerázni.  Mire én azt válaszoltam, hogy nem én, hanem a Costica. 
De  azt mondta, hogy Costica nem tud magyarul énekelni. Akkor 
hát minek kérdi, mondtam erre én. Szegény Juliska olyan zavarba 
jött, hogy hallgatott, szótlanul nézett engem. A kapunál letettem a 
vedret és köszöntem.  is megköszönte, hogy segítettem.  

Juliskának is nekem is ez volt életünkben az els  szerelem. 
1924-1925. Ez alatt a két év alatt nagy változáson esett át az 

egész Zsil völgyi munkásság gazdasági helyzete. Az idegen t kével 
társuló romániai t kések, nemcsak bányákat juttatták idegen kézre, 
hanem a munkásság jogait is eladták. Az idegenek még jobban ki-
zsákmányolták a romániai bányászokat. Külföldi gépeket hoztak, 
ezáltal több mint ezer munkást kitettek az utcára s ezek között sok 
volt az öreg, akiknek a jogait nem ismerték el. Nem kaptak nyugdí-
jat. Azt mondták kérjenek nyugdíjat attól, akinek dolgoztak. Az el-
bocsájtott munkások határid re ki kellett költözzenek a lakásokból. 
Nagy lett az elkeseredés az egész Zsil völgyében.  
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A szakszervezetek közül csak az egységes szakszervezet védte a 
munkások jogait, s érdekeit. A „sárga” szakszervezetek a t kések 
befolyása alá rendelték a munkásság jogait. A szociáldemokratákat 
neveztük azokban az id kben sárgáknak. A baloldaliak voltak a vö-
rösek. Így nevezték Jumankáék és Fluirea ék az egységes szakszer-
vezetet. Ezek után igyekeztek feljelenteni az egységeseket. Az álta-
luk vezetett szakszervezetek helyiségeiben, ha benéztünk az abla-
kon, alig lézengett pár ember, mindig üres volt a helyiség.  

Kik voltak a Jumanca és Fluiera ? Hogy ezt világosan megma-
gyarázzam, ahhoz tudni kell, hogy mi az Internacionálé.  

Az Internacionálé nemzetközi szervezetet jelentett, amely egy-
ségbe tömörítette a munkásságot, a szakszervezeteket.  

Világ Proletárjai Egyesüljetek!  
Ezt az árulók, a kapitalisták bérencei elárulták. Például Angliá-

ban MacDonald miniszterelnök volt az angol munkáspárt elnöke. 
k a II.Internacionáléhoz tartoztak. Vagy Daladier a francia szocia-

listák vezet je. Aki szintén miniszterelnök volt 1936-ban Franciaor-
szágban. Ezek lepaktáltak az imperialistákkal, a t késekkel, kapita-
listákkal. A jelenlegi, szintén együttm ködik az imperialistákkal, f  
segít társa az amerikaiaknak a vietnámi nép elleni háborúban. 1936-
ban, Daladier miniszterelnöksége alatt folyt Spanyolországban a 
szabadságharc. Nem engedte át Franciaországon a spanyol szabad-
ságharcosok segítségére siet  önkénteseket. Amikor Hitler segítsé-
gével leverték a szabadságharcot, a Franciaországba menekül  spa-
nyol szabadságharcosokat internálótáborokba záratta. A Harmadik 
Internacionáléhoz tartoztak azok a szakszervezetek és pártok, akik 
nem paktáltak le az imperialistákkal, a kapitalistákkal. Ide tartoztak 
azok is, akik elszakadtak a II. Internacionálétól, a megalkuvó mun-
kás- és népáruló, háborúkat támogató politikájuk miatt, akik Német-
országban el segítették a hitleristák uralomra jutását. A romániai 
szociáldemokraták is a III.Internacionálé ellen szavaztak, élen 
Jumancaékkal és Fluera ék talpnyalóival. k azok, akik 1943-ig 
szabotálták és megakadályozták az Egységfront megalakulását a há-
ború elleni szervezkedésben. Így váltak k is a többi árulóval együtt 
a háború el készít ivé a Szovjetunió ellen. Ezt kívánták a kapitalis-
ták érdekei, amit jól megfizettek az áruló áldemokratáknak. 1918-
ban Romániai haladó értelmisége és munkássága a parasztsággal 
együtt tüntettek a háború ellen, a béke mellett, a Szovjetunióval való 
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barátság mellett. Az 1918-as Gyulafehérvári Nagygy lésen kényte-
lenek voltak demokratikusan hangzó programot megfogalmazni, de 
csak azért, hogy a népet félrevezessék. Alig telt el egy néhány nap 
és ezt meghamisították. Jött az Averescu kormány és bevezették a 
huszonöt botütést a munkásság ellen, akik sztrájkolni mertek. Ro-
mániát visszavitték a feudális korszakba.  

1919-ben a Nagyantant kívánságára az Averescu kormánnyal az 
élen a Hohenzollerékhez tartozó román királyság, az áldemokraták 
hallgatólagos beleegyezésével, megtámadta a Szovjetuniót és a Ma-
gyar Tanácsköztársaságot. Ezek után Romániában börtönbe vetették 
a haladó értelmiséget és a becsületes munkásvezet ket. Romániában 
megkezd dött a legdurvább elnyomás és kizsákmányolás. Az áruló 
áldemokraták támogatásával Jumacaéknak és Fluera éknak az volt a 
feladatunk a II. Internacionálé utasítására, hogy mindent megtegye-
nek a Kommunista Párt ellen.  

Egyszer mi, kommunisták, bementünk az áldemokraták egyik 
gy lésére. Nagy István író, felállt egy padra és figyelmeztette ket. 
Keppel nev  szociáldemokrata, aki Marx szakállat viselt, ezt felelte:  

- Le kell köpni ezeket a bolsikat! 
Nagy István egy mondattal elhallgatatta ket. 
- Köpjenek kukkra, és bújjanak alája! 
 
Romániában, de f leg Erdélyben a kisebbségiekre keser  napok 

jártak.  
A kizsákmányolt román népet igyekeztek különböz  látszólagos 

kedvezményekkel még jobban kizsákmányolni. Bevezették a hírhedt 
Nemzeti Munkavédelmi Törvényt, ami azt jelentette, hogy huszonöt 
százaléknál több kisebbségi nem dolgozhatott a gyárakban és üze-
mekben. Mindez Erdélyben, ahol az ipari munkások nyolcvan szá-
zaléka magyar volt. A f iskolákon bevezették a „numerus nulus”-t. 
Ez azt jelentette, hogy a kisebbségi fiataloknak nem volt joga tanul-
ni, vagy legalábbis nagyon kevés hányadának. Ez nagy elkeseredést 
váltott ki.  

Az elnyomás és kizsákmányolás ellen csak a Kommunista Párt 
harcolt. Ezért indítottak ellenük nagy hajszát. Ezt a hajszát támogat-
ták a jobboldali szociáldemokraták, akik annyira jobbra tolódtak, 
hogy a végül vezet ik nagy része a fasisztáknál kötött ki.  
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A Zsil-völgyében, a sziguranca szemében mi voltunk a legvesze-
delmesebbek. Nem tartoztunk a bányászokhoz, nem voltunk függ  
helyzetben. 1924 után a bányászokat nagyon nehéz volt a kommu-
nista akcióba beszervezni.  

A bányamunkások hitelkönyvre vásároltak egész hónapban, a 
lakást a bányától kapták, minden bányásznak nagy családja volt, sok 
volt a gyermek minden családnál. Ha közülük valaki lebukott, azon-
nal kitették a családját az utcára, megsz nt minden ellátásuk. Tehát 
ez a függ  helyzetük nehezítette a kizsákmányolás elleni harcot. Ül-
döztek, nyomoztak. 

Engem, miután kiutasítottak és mégsem mentem el, állandóan 
figyeltek. Lakásadóm elmondta, hogy többször voltak a lakásomon, 
egyszer a ládámat is kinyitották és keresgéltek benne valamit. A 
helyzet akkor már nagyon rosszra fordult. Több száz bányászt tettek 
az utcára. Azon gondolkodtam, el kell, hogy t njek Lupényb l.  

Nem volt kapcsolatom a Párttal, a szakszervezeten kívül.  
Szóltam Albert bácsinak,  beszélt a szakszervezeti elvtársakkal, 

és úgy látták jónak, hogy Albert bácsinak sem használ, ha megfigye-
lés alatt állok. El kellett jönnöm.  

Mind gyakrabban citeráztam.  
  

 Elmúlik a nyár 
 Hervad a határ 
Ne hullasd a könnyeidet 
 Levelet se várj… 
 

Juliskának rendre tudomására hoztam, hogy el kell, hogy menjek 
Lupényb l. Azt mondtam, nincs munka, nem tudok Lupényban 
megélni.  

Juliska, nagyon szeretett, marasztott.  Azt mondta  is dolgozik, 
keres, ketten meg fogunk élni. Tizenkilenc éves voltam. Katonásko-
dásom két év múlva lett volna esedékes. Nagy öntudatra volt szük-
ségem, hogy eljöjjek. Szeptemberig még húztam az id t, hogy ne 

 
 hagyjam ott Juliskát. Ez alatt az id  alatt háromszor voltak a laká-
somon a spiclik.  

A szakszervezett l kaptam közvetít  lapot Kolozsvárra, a Textil 
és B ripari Egységes Szakszervezetbe. Összepakoltam. A citerámat 
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szobatársamnak, Jacob tefánnak hagytam emlékbe. Juliskával 
megegyeztem, hogy kijön az állomásra. Vártam, de nem jött. Már 
indult a vonat, amikor szaladt a Juliska nénje és ezt kiabálta:  

- Karcsi, Juliska összeesett a kapuban! 
 Nekem csak annyi er m maradt, hogy leültem a harmadosztályú 

vagon sarkába. Petrozsényig ki se néztem a vonatablakon.  
Felvincre, szül falumba mentem. A községházáról kértem eltá-

vozási igazolványt, s azzal jelentkeztem a kolozsvári rend rségen.  
1925 novemberében történt. Azóta kolozsvári illet ség  vagyok.  
Így a Lupényi rend rséget is félrevezettem és a kolozsvári rend-

rséget is becsaptam. A lupényi rend rség nem tudta meg, hogy ho-
va mentem, a kolozsvári pedig úgy tudta, hogy a falumból jöttem.  

De veszteségem is lett bel le. Mégpedig nem is kevés.  
  

1925 szén kerültem Kolozsvárra. Els  utam a B ripari Szak-
szervezetbe vezetett. A szakszervezetben két titkár, háttal a cserép-
kályhának álltak, melegedtek. Tenyérrel ráütöttem az asztalra, és Jó 
szerencsét!  köszönéssel üdvözöltem ket. A Zsil-völgyén így szo-
kás köszönni.   

Nagy Géza, az egyik titkár kérdezte:  
- A Zsil völgyéb l jön az elvtárs, ugye? 
 - Igen - válaszoltam.  
- Mi járatban?  
- Cipészsegéd vagyok - mondtam. Munkát szeretnék találni itt 

Kolozsváron.  
- Itt bizony nincs jószerencse, mert 27-en vannak a munkanélküli 

listán, el bb ket kell elhelyezni. Hát milyen munkát tud az elvtárs 
végezni? Mert a jó munkásokat hamarabb is el lehet helyezni.  

- Els  osztályú munkát vállalok. 
 Összenézett a két titkár. 

- Jó, de milyen munkát? N it, vagy férfit?  
- Hát az nem egyforma? Cipész munkás vagyok, nekem egyfor-

ma az, elkezdve a csizmától, férfimunkától, n i munkától, gyerek-
munkától… Mondtam, hogy els  osztályú munkás vagyok!  

Megint összenéztek.  
Ezt mondta Nagy Géza:  
- Vigyázzon fiatal barátom, mert igen nagy fákat mozgat. Dél-

után 5-kor jön a munkaközvetít  elvtársunk, és felírja magát is a lis-
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tára, de nálunk az a szokás, hogy fel kell iratkozni szakszervezeti 
tagnak.  

El vettem a közvetít  lapomat és odanyújtottam Nagy Gézának. 
Rám nézett és azt mondta:   

- Ejha! Maga egységes szakszervezeti tag? Bányában dolgozott? 
- Nem dolgoztam bányában.  
- Hát akkor, hogy került a bányászok szakszervezetébe? 
- Lupényban két évig dolgoztam a szakmámban, kisiparosnál. 

Úgy kerültem a bányászok egységes szervezetébe, hogy én is kom-
munista vagyok. 

Megint összenéztek. Nagy Géza mosolyogva közeledett, kezet 
fogott, megölelt, gratulált és tessékelt, hogy vegyem le a kabátomat, 
üljek le, beszélgessünk kicsit. 

Leültünk. Érdekl dött a Zsil-völgyi helyzetr l. Elmondtam, hogy 
ott minden ember gyanús, lesik, figyelik. Elmondtam az esetemet is 
a lupényi rend rséggel, és azt, hogy az elvtársak tanácsolták, men-
jek el Lupényból. Nagy elvtárs érdekl dött, tudja-e a lupényi rend-
rség, hogy onnan hova mentem? Aggodalmaskodott, hogy miként 

jelentkezem itt, ha ott nem jelentkeztem ki. Elmondtam, miként té-
vesztem meg a rend rséget. Megint összenéztek, mosolyogtak. Ké-
s bb nekifogtak biliárdozni. 

Végignéztem egy partit s kértem, hogy engedjenek engem is ját-
szani. Azt mondja Stroia:  

- Fiatal barátom, ha kiszakítja a posztót, akkor meg kell azt fizet-
ni.  

Megsért dtem, hogy lebecsülnek. Jött valaki, lefoglalta Nagy Gé-
zát és mi Stroiával nekifogtunk biliárdozni. Elmeséltem, hogy már 
gyerekkoromban tanultam játszani és kés bb is sokat biliárdoztam a 
szakszervezetben, de méltó partnerre nem igen akadtam.  

Hétf i napon délután öt órakor volt a feliratkozás a munkára  
Pontosan megjelentem. Stofan elvtárs volt a munkaközvetít . Már 
informálták rólam. Kikérdezett aprólékosan szakmai képzettségem 
fel l. Amikor hallotta, hogy Szilágyi Zsigánál tanultam 
Marosújváron, akkor már nem csodálkozott azon, hogy els  osztá-
lyú munkásnak iratkoztam fel. Ismerte Szilágyi Zsiga híres m he-
lyét, oda többször kértek munkásokat a szakszervezett l, de azok 
nem igen kívánkoztak vidékre, inkább mind külföldre készültek 
menni.  
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Stofan elvtárs azt mondta sokan vannak el ttem feliratkozva, 
nem lehet tudni, mikor kerül számomra munka. De megtetszettem 
neki is, mivel cipészmunkás létemre beiratkoztam a bányász szak-
szervezetbe. 

- Van egy ajánlatom - mondta. Egy ócskás cipészmunkást keres. 
Próbálja meg. Megérdekl dtem, hogy miféle munka lehet ott. Stofan 
elvtárs elmagyarázta, hogy az ócskás felvásárolja a rossz cip ket, 
azokat meg kell javítani, s aztán eladja. Elég jól fizet a munkásnak. 
Így kerültem én a Lázár utca 10 szám alatt lakó Léb Márton ócskás-
hoz dolgozni, 1925. november elsején. De megegyeztünk Stofan 
elvtárssal, hogy csak addig maradok ott, amíg más helyen kaphatok 
munkát.  

Amikor megjelentem Léb úrnál, és kezdtem kipakolni a szerszá-
maimat Léb úr megijedt. Azt mondta nem kell oda olyan sokféle 
szerszám. Szinte félt el szedni a munkát. De aztán el vett az ágy 
alól egy kosár rossz cip t, hogy hát azok volnának a javítani valók. 
Megegyeztünk a fizetésben. Elég jól megfizette a munkát. De az a 
munkahely egyáltalán nem hasonlított Párizshoz, ahova vágytam. 
Nem azért tanultam, hogy ilyen munkát végezzek. Nem is dolgoz-
tam csak három hétig Léb úrnál.  

A konyhában kellett dolgoznom, egyedül.  Léb úr nem dolgozott, 
ügyeket intézett. Nekem is elintézte a rend rséget, nem kellett oda-
menjek. Akkoriban húsz lejért mindent el lehetett rendezni a hivata-
lokban. Nagy volt a korrupció. Lébné, nagyságos asszonnyal ketten 
kellett megosztanunk a konyhát. Kicsinek bizonyult a hely. Csak 
féloldalt tudott be vagy kimenni, a sáflira léceket rakott és arra 
akasztotta a húst, ahonnan aztán gyakran belepotyogott a piszkos 
vízzel telt cseberbe, amiben a talpanyagot és a cip ket áztattuk. 
Kért, hogy ezt ne mondjam meg az urának, mert akkor nem eszik 
bel le, mert így nem kóser.  

Az üzlet jól ment. Léb úr szépen keresett a jól megjavított lábbe-
lin. Mivel tudta, hogy csak ideiglenesen dolgozom nála igyekezett 
kedvemben járni. Szerette volna, ha nála maradok.  

Szombaton ebédre invitált, de, mert láttam, hogy a liba hányszor 
fürdött meg a piszkos vízben, nem volt gusztusom enni náluk, rend-
szerint visszautasítottam a meghívást. Egyszer Léb úr nagyon kapa-
citált, hogy maradjak ebédre, nem volt már mit mondjak, hát azt ha-
zudtam, hogy mi reformátusvallásúak, szent állatnak tartjuk a libát 
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és nem esszük. Akkor a feleségéhez fordult és ezt mondta,  
- Fannikám, a jöv  szombaton, borjúhúst hozok. Gondoltam ma-

gamban, na, Karcsi, mit fogsz csinálni majd a jöv  szombaton? 
Léb úr nagyon keveset tartózkodott otthon. Többnyire csak ket-

ten voltunk a nagyságos asszonnyal. Mivel ott f zött, mindig nagy 
meleg volt a konyhában. Egyszer levettem az ingem, és csak úgy, 
kötényben dolgoztam. Szembe ült velem a karosszékbe, s egyszer 
csak elkezdi szidni az urát, hogy mindig eljár, lehet, hogy szeret je 
is van, satöbbi. Egyre csak nézett engem. Jóformán nem is hallgat-
tam, miket beszél.  

Egyszer csak azt vettem észre, hogy simogatja a nyakamat, s kér-
di, hogy fázom-e?  

- Attól félek, hogy rám esik - mondtam. 
- Ne félj, vigyázunk…  
Megijedtem, hogy hát ez mit akar? Hiszen az egyik lába akkora 

volt, mint én egészen. Szerencsémre nyílott az ajtó, és Léb úr lépett 
be egy kosár ócska cip vel. Dicsekedett, hogy milyen férfi , az 
egészet úgyszólván bagóért vette. Erre az asszony ezt felelte:  

- Nem ócska cip k kellenek nekem! 
Nagy szerencsém volt, hogy haza jött Léb úr, mert különben 

Fánika megcsókolt volna, én meg el voltam szánva, hogy rendre 
utasítsam.  

Megvetettem az olyan embert, aki nem elégszik meg a társával. 
Elég sok n t utasítottam rendre életemben ilyenféle okok miatt. 
Nem fér ez össze a kommunista erkölccsel.  

Még abban az évben, november 20-án Stofán elvtárs behívatott a 
szakszervezetbe, mert a Royal cip gyárba öt els  osztályú férfimun-
kást kértek.  

Másnap be kellett mennem mintacip t készíteni. Amikor bemen-
tem az öregek közé a gyárba, Fuja Márton szaktárs, ezt kérdezte t -
lem: 

- Hát te fiam mit keresel itt?  
Férfi lakkcip t kaptam vizsgamunkának. Amikor mind az öten 

elkészültünk, bevittük a vizsgamunkát és vártuk az eredményt.  
Az öt közül csak ketten feleltünk meg. Én és egy Nagyszebenb l 

érkezett, Opincar nev  szaktárs.  
Amikor dolgozni kezdtem, az öregek barátságosabbak voltak, én 

szemtelenkedtem, vissza akartam fizetni Fuja szaktársnak a sértést. 
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Csak úgy kapásból énekelni kezdtem a következ  szöveget: 
 

Fújja a szél fújja, 
Fuja szaktársat is elfújja. 
Egyszer tovább fújja,  
mert az ifjúmunkást  
oly csúnyán fogadta.  
 
A szél fújja, csak fújja 
és azt is meg kell tudja,  
hogy az öregek helyébe, 
az ifjakat hozza!  
Fújja a szél, fújja! 
Az egyiket viszi, 
a másikat hozza! 
 

 
Ebb l ének lett. Maga Fuja kartárs is többször kérte:  
- Te kölyök énekelj egy kicsit! 
Évek múlva tegez  jó barátok lettünk. Nagyon megszerettük egy-

mást. Az öregek is megszerettek, én is ket. Több évtizedig együtt 
dolgoztunk.  
  

Nagy boldogság és öröm volt számomra, hogy ilyen jól el tudtam 
helyezkedni Kolozsváron. A lakásproblémámat is sikerült elrendez-
ni. Az Unió utca 3. szám alatt laktam egy családnál. Egy ágyat bé-
reltem a konyhában. Mivel a belvárosban volt, nagyon drága lakás-
számba ment. A kosztozást úgy oldottam meg, hogy csak akkor et-
tem, amikor muszáj volt. Kolozsváron nagyon jól öltözöttek voltak 
az iparosok, nekem is fel kellett öltöznöm, emiatt spórolni kellett a 
koszton. Ha bementem egy vendégl be csak két levest ettem, mert 
nem telt többre. Nagyon szolidan éltem, nem dohányoztam, és le-
néztem azokat, akik megitták a keresetüket. 
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Húsz éves koromban a kolozsvári 
Haggibor birkózója, 1926-1927- 
ben a város légkönny  birkózó baj-
noka voltam. 
Az Egységes Szakszervezetek dalár-
dája,  ötéves jubiláris ünneplésekor 

- 1922-1927 - csináltattuk ezt a képet, a Karolina tér 2. szám alatti 
Egységes Szakszervezet otthonában. Tar Károly nyíllal jelölve 
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Soha életemben nem voltam berúgva. Mindig nagy ellensége vol-
tam úgy az alkoholnak, mint a nikotinnak. Az els  osztályú munká-
val jól keresetem, hamar rendbe szedtem magam és nekifogtam an-
nak, ami az ember életében a legfontosabb. Beiratkoztam az Egysé-
ges Munkások Dalkörébe, hoga kottát, a zenét. Több évig tagja vol-
tam a dalkörnek. Basszus II-öt énekeltem. Aztán arra gondoltam, 
hogy fizikailag is fejlesszem magam. Úgy kerültem a Haggibor bir-
kózó gárdájába. Emlékszem úgy megdolgoztak, hogy a nagy izom-
láztól alig tudtam dolgozni. Miután birkózó lettem, minden embert 
lenéztem, lebecsültem, olyan er snek képzeltem magam, hogy min-
denkit a földhöz verek. De tévedtem, mert voltak nálam er sebbek 
is. Engem is odavertek, jó alaposan.  
 
 1924-ben a Párt betiltása után, a tömegszervezetekbe kellett 
beépülni és a kommunista eszméért harcolni, a sovinizmus és a naci-
onalizmusok ellen küzdeni. 
  

C minul Muncitoresc Al Sindicatelor Unitar 
A Cluj-i Egységes Munkás Szervezetek Otthon Egyesülete 

 

Alapítólevél  
Act De Fondare 

 
Tar Károly a Kolozsvári Egységes Munkás Szervezetek Ott-

honának fölépítéséhez 400 lejjel hozzájárult, amely összeggel a 
Munkásotthon Egyesület alapító tagjává lett.  

Tar Károly a contribuit eu 400 lei la cl direa C minului 
Municitoresc Unitar din Cluj, cu care suma dânsul a devenit 
membru fundator al Societ ii C minului Muncitoresc. 
Cluj, 1928. január  
 
ss. Bondár Imre            Dan Stofan ss.  Benke Béla ss 
presedinte – elnök cassier – pénztárnok controler – ellen r 
 
L.S. Pecsét:  Cl direa C minul Muncitoresc al Sindicatelor Unite. 
 Egységes Munkás Szervezetek Otthon Egyesülete 
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A kolozsvári Egységes Munkás Szervezetek Otthon Egyesülete 
arra a célra alakult, hogy felépítsük a Karolina tér 2. szám alatti 
szakszervezeti házat, ami a képen látható.  

A mi üzemünk 1927 novemberében-decemberében hathétig 
sztrájkolt. Én mégis kifizettem a 400 lejt az otthon építésére. Fel is 
épült.  

1928-ban betiltották az Egységes Szakszervezeteket, 1929-ben a 
Nemzeti Paraszt Párt kormánya elvette a munkások által felépített 
szakszervezeti otthonunkat.  

Ezt az alapító levelet elásták, mert ha nyilvánosságra kerül, meg-
hurcolták volna az alapítókat.  

Szakszervezetünknek nagy könyvtára volt. Sokat olvastam. Gor-
kijt, Tolsztojt, a francia forradalomról, Pet fi Sándor verseit, Verne 
Gyulát. Szerettem járni a Munkaalkalmazottak Szakszervezetébe is, 
mert értékes el adásokat tartottak. Emlékszem, a Pálinka cím  el -
adást többször meg kellett ismételni. Ezeket az el adásokat rendsze-
rint a Magyar Színházban tartották. Sokféle lehet ségem volt a tanu-
lásra, a m vel désre. Minden lehet séges megragadtam, hogy tanul-
jak, m vel djek.  

M helyünk, a Hosszú utca 19. szám alatti szuterénben volt. 80-
100-an dolgoztunk oda összezsúfolva. Nagyon egészségtelen volt ez 
a munkahely. Volt köztünk jó néhány tüd beteg is. Sajnos meghalt 
közülük Ardelean tefan, aki egyébként mindig jókedv , bohém 
ember volt. És Opincar Ioan, akivel együtt kerültem oda. Veres 

tefán nagyon jó elvtársunk volt. Három gyermeke maradt. Pintea 
Ioannak, négy,  is jó elvtárs volt. Román proletár családból szár-
maztak. Elnyomatásunk tükörképei.   

A katonaság el tt a szakszervezetben a kultúrvonalon aktiváltam. 
Volt a gyárban egy szép sz ke román lány Mure an Böskének hív-
ták, de nem tudott románul. T z n  volt. Sokat beszélgettünk ko-
moly dolgokról, még az osztályharcról is. Egy úton jártunk. Nagyon 
hasonlított Juliskára, lupényi kedves barátn mre. Böske 
Szilágysomlyról került Kolozsvárra. A bátyja Mure án Jóska. Mol-
nár volt a Pintér & Molnár malomban. Vöröskatona is volt. Értelmes 
ember. Öccse is volt Bözsikének, Prezenszkinél volt pékinas. Volt 
még egy n vére, aki a Deák Ferenc utcában egy öreg házaspárt gon-
dozott. Nagyon jó barátságba kerültünk. Ma már nem él senki közü-
lük. Jóska a molnárlegény halt meg utolsónak 1956-ban.  
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Elvitte ket a tbc, a proletár betegség.  
Amikor Bözsike beteg lett, haza ment Szilágysomlyóra. Haláláig 

leveleztünk. Én akkor már katona voltam Bac uban. Nagyon 
szeretett engem, de nem köthettem le magam, kellett a józan 
gondolkodás, hogy ne járjak úgy, mint Juliskával. 

 
Fiatal korom ellenére megláttam, felfogtam a munkásság pana-

szait, gondjait, s ezek a szenvedések er sítettek meg engem abban a 
hitben, hogy karöltve a román dolgozókkal harcolni kell az elnyo-
más ellen, mert aki nem ezt cselekszi az megalkuvó, s gyáván t ri az 
osztályellenesség pusztítását. Sajnos sokan voltak, akik más utakon 
haladtak. A munkásság negyven százaléka beteg, húsz százaléka 
alkoholista, harminc százaléka kispolgári gondolkozású. Csak tíz 
százaléka öntudatos harcos. De az a tíz százalék mozgatta meg az 
összmunkásságot, a mindennapi sérelmek kérdésében. Csak általuk 
lehetett öntudatra ébreszteni a népet. De ez sok áldozatot kívánt. 
Abból a tíz százalékból kett t meggyilkoltak, öt százalékát börtönbe 
zárták, maradt három százalék, akik tovább vitték a harcot. Ennek a 
három százaléknak állandóan veszélyben volt az élete. És többnyire 
munka nélkül tengették az életüket, mert ha ismertté váltak a hatósá-
gok el tt, nem juthattak munkához. A lázítóknak nem járt munka.  

Üzemünk, szezon idején mindig felvett munkásokat. A szezon 
végén a gyengébb munkásokat elbocsájtották.  

Került hozzánk egy Urai bácsi nev  gyengébb munkás. Mellet-
tem egyik barátom dolgozott, Reg czi Feri. Urai bácsi miel tt hoz-
zánk került hív  pap volt Konstancán. Abbahagyta a hív séget és 
közeledett a kommunistákhoz. Szezon vége, nagyon sajnáltuk az 
öreget, mert kilenc gyermeke volt. Nagyon értelmes, okos ember 
volt, de a szakmában gyenge és lassú. Feri barátommal elhatároztuk, 
hogy segítünk az öregen. Nekifogtunk és úgy mennyiségileg, mint 
min ségileg segítettük az öreget. Szezon végén nem engedtük, hogy 
kikerüljön a gyárból. Magunk mellé vettük és együtt dolgoztunk, a 
keresetet megosztottuk.  

A szezonmunka idején, amikor sok volt az alkalmazás, sok em-
bert ismertem meg. Akkor volt alkalmam megismerni az igazi prole-
tárokat. Legtöbbje rongyos volt. A feleségek, amikor hozták a kosz-
tot, rendszerint két-három gyermekkel együtt jöttek. Azok sírtak, 
mert éhesek voltak. Az apjuk odaadta szájából a falatot.  
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Az asszony sírt 
- Egyél Sándor, mert reggel sem ettél semmit.  
Az ilyen a becsületes, a tudatos típus volt. De voltak másfajták is. 

A lumpenproletár típus. Mikor a felesége hozta az ennivalót, s vele a 
gyereket, ráordított a feleségére:  

- Miért hoztad ide a kölykeidet!? 
 Az asszony sírt, hogy hát kire hagyná ket. Aztán más kifogás:  
- Csak ennyit hoztál!?  
- Mib l f zzek többet? 
 Veszekedés, kiabálás, sírás, következett.  
- Miért ittál este is?  
- Hát ez étel, edd meg anyáddal!- s már repült is a cserépfazék a 

szuterén betonfalához.  
S az asszony sírt, s mondta tovább?  
- Mib l csináljak jobbat és többet? Tudod jól, nem mehetek a ke-

resked höz, mib l vásároljak, megittad a pénzt… Megmondtam, ha 
még szégyent csinálsz, megyek a vonat alá a gyerekekkel. 

Az ilyesmi napirenden volt. Ez engem nagyon meggondolkozta-
tott. Szomorú proletár életek. Ezeket a dolgokat az elvtársakkal sok-
szor megtárgyaltuk. Fiatal voltam, az elvtársaknak tetszett, hogy 
mennyire szívemen viselem az emberek sorsát. Megtudták azt is, 
hogy miképpen segítettünk Urai bácsinak.  

Azt mondja egyszer Vlad bácsi:  
- Te kölyökember, honnan pottyantál közénk?  A gyerekek között 

kellene játsszál, s te már olyan vagy és úgy gondolkozol, mint egy 
öreg szocialista.  

Magyaráztam, hogy nem lehet megoldani a proletár kérdést, az-
zal, hogy segítünk Urai bácsinak. Ez társadalmi kérdés. Ezen csak 
úgy lehet segíteni, ha gyökerestül kiirtjuk azt a rohadt társadalmi 
rendszert és újat építünk.  

Ez a Vlad bácsi olvasott, intelligens munkás volt. Szegény román 
családból származott. Sokszor szidta a román bojári és királyi rend-
szert, sokszor emlegette a gyulafehérvári pontokat, hogy meghami-
sították azokat, hogy becsapták a népet Jumanca és Fluiera  segítsé-
gével. Sokszor hangoztatta, hogy román népnek nincs hazája, mert 
Románia a bojárok és a Habsburgok hazája. 1929-ben kivándorolt 
Argentínába, több els  osztályú szaktárssal együtt, közöttük egy Pál 
nevezet , Markovits bácsi és Belovai István is. De csak Belovai Ist-
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ván jött haza, a többi már soha nem térhet haza. Mind meghaltak ott. 
az idegenben. Ezek a problémák mind jobban öntudatosítottak en-
gem.  

Mindig balra, és balra.  
Még most is 1969-ben is a baloldalt kell er síteni, mert egyes 

kommunisták, olyan gyorsan szaladnak a pozíciók felé, hogy nagy 
iramukban általesnek a jobboldalra.  
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Katonaéletem  

 
1925 novemberét l 1928. januárig dolgoztam a Royal cip gyár-

ban. 1928. január 20-án vonultam be katonai szolgálatra. 1929. ok-
tóberig katonaid met töltöttem Bac uban. 

Szeretném azt a másfél évet úgy leírni, ahogyan átéltem. Nem 
kellemes err l írni, mert sok-sok szomorúságot kell felidéznem, ami 
nekem olyan irtózatos, mint a barbarizmus. Hazátlanoknak 
„bandinnak” neveztek. Ezzel a „megtiszteltetéssel” nem csak a cím 
járt, hanem a bánásmód. Az olyan volt, amilyen járt a hazátlanok-
nak. Az állandó üldözések. A több fel l jöv  botütések. Nekünk, 
iparosoknak gyakran kijárt a F… Dumnezeul t u bolsevicule! 
Magyarul: B…. az Istenedet bolsevikje! 

Miután beöltöztettek az ócska katonaruhába, minket, kolozsvária-
kat Bac uba irányítottak a 27-es gyalogezredhez.  

Mivel gyalogosok voltunk, úgy kezdték a kiképzést, hogy min-
den tisztesnél volt egy méteres bot. Miután futást rendeltek el, töb-
ben, akik nem tudtak románul nem értették a parancsot. A tisztesek 
nekirohantak a regrutáknak, s ütötték ket, ahol érték, csúnya szava-
kat kiabáltak. Legtöbben magyarok, de bolgár és orosz közkatonák 
is voltak.  

A mi ezredünk büntetett ezred volt, mert 1916-ban elvesztették a 
zászlójukat. Ezért az ezred úgy nézett ki. mintha idegenlégió lett 
volna. Az rmesterünk züllött, szadista volt, urcan Gheorghe volt a 
neve. Az volt a szokása, hogy reggelenként elvette a rendesebb fiúk-
tól a csészét és abból evett. A szakaszvezet m figyelmeztetett, hogy 
vigyázzak, ne használja a csészém, mert szifiliszes.  

Szakaszvezet m Radu Gheorghe olténiai volt, foglalkozása tuta-
jos. Nagyon jó fiú volt.  volt az ezredben a legmagasabb ember. 
Az els  compania (század), els  pluton (osztag) els  grupájának 
(csoportjának) volt a parancsnoka. Én is az els  grupában voltam. 
Ez a szakaszvezet  nem szeretett verekedni. Kitanított minket, hogy 
mikor a tisztek látnak, jajgassunk, és essünk el, mikor üt minket. De 
sohasem ütött, csak megjátszotta. De csak  volt ilyen.  

Egyszer a 4-es grupa szakaszvezet je rám ütött botjával, csupa 
passzióból. Megharagudott Radu, fogta és átdobta a szakaszvezet t 
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az asztalon. Kijelentette, ha még egyszer hozzá nyúl az  emberei-
hez, kicsavarja a nyakát.  

Volt a második grupának egy Mihai nev  káplárja (tizedese). Ál-
landóan verekedett. Vakon teljesítette a parancsot, mindenkit ütött, 
ahol ért. Sokszor szidtuk magyarul, még az édesanyjával is foglala-
toskodtunk különböz képpen. De  nem reagált a szidásokra, vakon 
teljesítette a fels bb utasítást. Mert parancs volt, hogy a katonát ver-
ni kell, hogy féljen, és szükség esetén gondolkodás nélkül teljesítse 
a parancsot.  

Nyilas Ferinek, egy vistai parasztfiúnak volt egy finom borotvája. 
A szakvezet je állandóan kérte, hogy adja neki. De Nyilas nem adta. 
Minden nap rámentek vagy hárman és különböz  ürügyekkel verték.  

Nekem volt egy zseblámpám, de úgy volt csinálva, hogy az ég t 
kétméternyi távolságra be lehetett állítani. Káplárunk olasz szárma-
zású volt, de nem tudott róla, állandóan kérte este az ágyban - ketten 
aludtunk egy ágyban -, hogy adjam neki a lámpát. Nem adtam. Ak-
kor felkelt és gyorsan lábvizitet rendelt el. Mindig egy lapos deszka 
volt a kezében. Amikor sorra kerültem, kiabált, hogy a többiek oda-
nézzenek, és négyet-ötöt ütött a lábamra. Ez így ment sokáig.  

Aztán mégis odaadtam neki a lámpát. De akkor már az eleme ki 
volt merülve. Olyan buta volt, hogy nem tudta. Azt hitte szándéko-
san rontottam el a lámpát. 

Nagyon bántott, hogy mennyit komiszkodott velem.  
Egyszer nagytakarítani kellett. Tóth Bélával mostuk a nagy abla-

kot. Felmásztam a létra tetejére. Magasabban voltam két méternél. 
Mondom Bélának, hívd ide a káplárt és kínáld meg cigarettával, de 
úgy intézd, hogy alattam álljon, és vigyázz nehogy rád essek.  

- Mit akarsz? - kérdezte Béla.  
- Csináld, ahogy mondtam.  
Béla hívta a káplárt: 
- Domule caporal! (Szakaszvezet  úr!) - szólította és mutatta a 

cigarettatartóját. Szaladva jött a káplár, hogy rágyújtson. Félszem-
mel figyeltem. Amikor már füstölt, kiszámítottam, hogy miként irá-
nyítsam a bakancsomat a pofájának. Aztán elrúgtam a kétágú létrát 
magam alól. Mintha véletlenül d lt volna el a létra. Egyik lábammal 
az arcába tapostam, és Bélának a vállába kapaszkodtam. Kiáltoztam 
rendesen: 

- Váj, váj, váj! Jaj! Ajjaj… 
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 Láttam, hogy a szivar messze repült a szájából, arca tiszta vér. A 
nagy zajra odaszaladt szakaszvezet m, engem vizsgált, hogy nem 
esett valami bajom. Aztán ráförmedt a káplárra, hogy miért nem vi-
gyáz az emberekre. Látta, hogy a káplár arca véres a zsebkend  
alatt. Bélának is megkarcoltam kissé az arcát, s félhangon bocsána-
tot kértem t le, mert ez nem volt benne a programban.  

Végül a káplár úr megszidott, hogy miért másztam fel olyan ma-
gasra.  

Nyilas Feri megtudta, hogy odaadtam a lámpámat a káplárnak.  
- Igen - mondtam, de már le is törlesztettem az árát.  
- Hogyan? - kérdezte. - Tán még pénzt is adtál neki?  
- Nyavalyát – válaszoltam. Nézd meg a pofáját, láthatod, mit ad-

tam neki.  
Panaszolta, hogy t is mennyit vereti a borotvájáért, és is oda kel-

lett adja, pedig emlékbe kapta az apjától. Aztán azt mondta,  sem 
marad adósa.   

Másnap reggel urcan rmester engem szemelt ki, hogy elvegye 
a csészémet, és abból reggelizzék. Intett, hogy menjek oda. Gyorsan 
kivettem a zsebkend met, megtöröltem vele az orromat és beletet-
tem a zsebkend t a csészémbe. Mérgesen nézett.  

- Mi vagy te, paraszt? 
 Azt válaszoltam, hogy nem vagyok paraszt, hanem csizmadia 

vagyok.  
Ez az rmester mindig elitta a pénzét, a kaszárnyában aludt, ott is 

kosztozott a katonák kosztjából. Ki tudná megmondani hány egész-
séges ifjút fert zött meg szifilisszel, akinek a csészéjéb l reggeli-
zett. 

Másnap mentünk gyakorlatozni. Egyszer valaki hátulról bottal üti 
a hátamat és a combomat. Odanéztem, hallom, hogy káromkodik, 
miért nem énekelek?   

Kétszer fájtak az ütései. Egyszer mert egy szifiliszes gazembert l 
kellett t rjem, hogy ártatlanul ver. Másodszor, mert birkózóként úgy 
odavertem volna, hogy a nyaka is megszakad. merthogy sokkal er -
sebb voltam, mint .  

Azután is még sokszor kaptam t le verést. Hat hónapig, amíg tar-
tott a kiképzés mindenki megkapta a maga porcióját.  

A második grupa káplárja Costius Mihai volt, egy Szatmár mel-
l li fiú, civilben fuvaros. Eszébe jutott, hogy az apját a regáti romá-
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nok l tték meg, amikor az osztrák magyar hadseregben volt katona.  
Egyszer felugrott és elkiáltotta magát:  
- Grupa dou , adunare! (Második szakasz sorakozó!)  
Azt parancsolta, hogy az erdélyi fiúk álljanak ki a sorból.  
- A regátiak be az ágy alá.  
Onnan az ágy alól kellett kiáltsák, hogy k ölték meg a Costiuc 

káplár úr apját.  
- Miért ölték meg az apámat?  - kérdezte. - Azért mert  is román 

volt?  
Vigyázz!-t parancsolt. Ágyastól fel kellett álljanak, s mind felfor-

dultak.  
Így állt bosszút az apja halála miatt.  
Az instrukciók vége felé mi voltunk a legjobb katonák. Nekem 

háromféle bojt kellett volna, hogy díszítse a mellemet, mert a leg-
jobb löv  voltam. De mivel mi hazátlanok voltunk a legjobbak, boj-
tot senki sem kapott. Azt mondták vegyük meg a saját pénzünkön.  

Amikor a l gyakorlatokat végeztünk, többször teljesítettem rjá-
ratot a közeli falvakig. Figyelmes lettem az ott lakók furcsa beszédé-
re. Mintha magyarul beszélnének. És mégsem. Megtudtam, hogy a 
Bac u környéki falvakból való csángók: magyarok. Ott több ilyen 
falu van. A beszélgetésekb l kiderült, hogy 1916-ban a férfiakat in-
ternálták. Azt is elpanaszolták, hogy 1928 után nem engedték többé 
templomaikban a magyar nyelv  misét.  

Másodéves katona voltam, amikor a legjobb löv ket kivitték a 
poligonra (l térre). Akkor mondták az ezred közötti versenyre. Jelen 
voltak az összes magas rangú tisztek. Az öt golyóból hármat a 10-es 
körbe l ttem (300 méterr l). Ez nagy felt nést keltett. A tisztek kö-
zül többen még a táblát sem nem találták el. A tisztek kívánságára 
elébük kellett álljak. Kérdéseket tettek fel. Cigarettával kínáltak. 
Nem fogadtam el. Mondtam, hogy nem dohányzom. Kérdezték, mi-
lyen nemzetiség  vagyok. Amikor megmondtam, senki sem szólt 
többé hozzám. Rám sem néztek. Tisztelegtem és leléptem.  

1928-ban, a nyári szabadságok után, a régi zupások, urcan r-
mesterrel az élen, tudták, hogy mindenki pénzzel jön vissza, és nagy 
ivászatot rendeztek. A hálóban összetolták az asztalokat, és több 
száz üveg sört rendeltek a kantinból.  

A magyar nótát szerette az rmester. Akkor arról is beszélt, hogy 
 lengyel származású. Megindult a magyar nóta.  



93 

Egyszer csak közénk ül Mihai nev  vereked s káplár és azt 
mondja:  

- Fiúk, én is magyar vagyok! Csángó… Folytak szeméb l a 
könnyek, mint a zápores . Mozgolódtunk, összenéztünk. Olyanok 
lettünk, mint egy-egy kérd jel. Nem várta meg, hogy feltegyük neki 
a nagy kérdést.  

- Fiúk, ne haragudjatok rám. Parancsba kaptam, hogy verjem a 
katonákat. De láthattátok, hogy nem kivételeztem.  

- Nem kellett volna senkit sem verni – szóltam. 
- Emlékezhettek, hogy húsvétkor nyolc napig nem voltam a háló-

ban. Megbüntettek, mert nem vertelek elégé benneteket. 
 Aztán elmesélte, hogy egy csángó faluból való. Szegény fiú volt. 

A csángóknak kevés a földjük. Tizenegyen voltak testvérek. Nyol-
can fiúk, ezért be kell neki zupázni, katonának kell maradni. .. 

 
1928-ban sszel egy csoport ember igyekezett Bac u felé. 

Öltözetük fehér ing és gatyához hasonló nadrág, csep b l készült. A 
derekukra piros gyapjúsál volt tekerve, a fejükön kicsi fekete kalap. 
A hátukon vessz b l font puttony. Felt nt nekem, hogy magyarul is 
lehet érteni a gyors stílusú beszédjüket.  

Megállítottam ket.  
- Maguk miféle emberek?  
Román katona voltam, tartózkodtak a válaszadástól. 
Kés bb, amikor mondtam, hogy ki vagyok, majdnem egyszerre 

válaszoltak:  
- Mik is madalak vadunk… 
- Hová mennek?  
- Menünk a centrumba. 
- Mit visznek a hátukon?  
- Feteke szülüt.  
Így beszélnek a csángó magyarok.  
Sz l t vittek a bákói vásárba. 
 
Az kiképzés befejezése után a csizmadia m helybe kerültem. Ké-

s bb én lettem ott a mester, és megváltozott komisz katonaélet.  
A lakatos m helyben Sebestyén Gyuri lett a mester, a k m ve-

seknél Györkös Pista, az asztalosoknál Kovács Dani, a villanyszere-
l knél Pap Béla, a popotán (tiszti konyha) Szász Géza, a szabóm -
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helyben egy Dimitrov nev  nagyon komoly bolgár fiú. Ez a Dimit-
rov sokat foglalkozott irodalommal. Soha nem ment sehová, csak 
olvasott és írt.  

Györkös mesélte, hogy öt vagon cement érkezett Tordáról. Hár-
mat behoztak a kaszárnyába, kett t egyenesen az állomásról vittek 
el a keresked k. Kovács Dani elmondta, hogy az új bútorokat, ami-
ket a katonák készítettetek, titokban a hátsó ajtókon viszik ki a ka-
szárnyából.  

Gheorghescu nev  f hadnagy volt a gazdasági f nök. Hozzá tar-
toztak a m helyek és a raktárak is. Az én f nököm is  volt. Sokszor 
levitt a raktárba, vadonatúj bakancsokat, új alsóruhákat szedetett le a 
polcokról, egész oldal talpakat összekötöztetett, beletette a ruhákat, 
nekem pedig fel kellett vinnem a m hely sarkába. Onnan egy isme-
retlen vitte ismeretlen helyre a csomagokat. 

1929. június 20-án, egy hirtelen jött ellen rzés el l a nagyraktár-
ból az istálló mögé hordattak több új leped t, alsóruhát, inget, ga-
tyát, rengeteg új holmit, és mindent meggyújtottak, elégettek. Ezt az 
aljasságot S vinescu ezredes, a gazdasági irányító rendelte el. De 
benne volt az egész ezredparancsnokság. Amit elégettek azt már az 
adminisztráláskor ellopták, de nem tudták még elvinni a kaszárnyá-
ból. Azért, hogy az ellen rök ne találjanak többletet - elégették.  

A katonákat rongyosan járatták, sokan a saját alsóruháikat hasz-
nálták, nagyon sokakat be sem öltöztettek, mert lefizették a katona-
ságot, és csak formailag voltak katonák, ténylegesen nem. Megkap-
ták a katonakönyvet (livretet), készen hazaküldték nekik. Kolozsvá-
ron Táncz Sanyival, egy építészmérnök fiával is ezt történt.   

Egyszer ünnep alkalmával ez a S vinescu ezredes kiadta a paran-
csot, hogy nincs ünnep, az iparosoknak dolgozni kell. Mi elhatároz-
tuk, hogy nem dolgozunk. Összegy ltünk a lakatos m helyben, ma-
gyar nóta délutánt rendeztünk. Éppen ezt a dalt énekeltük:  
  

Keresztfa áll az út szélén. 
Alatta Szent Mária kép, 
vándorlegény jár egyedül,  
feje felett varjú repül,  
Mind károgja, kár…kár..kár.. 

 
Ekkor lépett be az ezredes bottal a kezében, és az rmester, aki 
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sajnálkozva nézett minket. Ez a S vinescu egy szemüveges kígyó 
volt. Elkezdett agyba-f be ütni, melyiket hol érte.  

Kiadta az rmesternek a parancsot:  
- Kettes sorjában, irány a börtön. 
Ott, másnap délig, enni és innivaló nélkül szigorított cellába zár-

tak.  
 
A m helyben tizenöt emberem volt. Egy szíjgyártó, a többi ci-

pész és csizmadia. Tízen a bakancsokat javították, a többi luxus-
munkát dolgozott a tiszteknek és családtagjaik részére. Akkor divat 
volt a magas sarkú lakkcsizma. Ehhez lakkb rt használtunk, ebb l 
készült a csizmaszár. Ezt az anyagot Párizsból hozatták. A bac ui 
(bákói) polgármester fia, fiatal alhadnagy, olyan „mitugrász kol-
bász” típusú. Azt akarta, hogy soron kívül, három nap alatt csinál-
jam meg a lakkcsizmáját. Nem voltam hajlandó.  

Három nap múlva  lett a szolgálatos tiszt. Reggel beállított a 
m helybe. Ordított, hogy miért nem rendeltem el a tiszteletteljes 
fogadását, mert el tte mindenkinek fel kell állnia. Ez csak az ezre-
deseknek járt.  

Leakasztott három pofont nekem, és három órát fogdában kellett 
töltsek. Azután megcsináltam a lakkcsizmáját. Amilyen volt a fize-
tés olyan lett a csizma is. A csizmát kereken égettem forró vassal. 
Egy hét múlva visszahozta. Mosolyogtam és azt mondtam, hogy el 
van a b r égetve gyárilag. Megfenyegetett az újával és elment.  

Papp Béla a villanyszerel  mindig a fogóval a zsebében csavar-
gott a városban. Egyszer elfogta a patrul (jár r). Azt hazudta, hogy 
az ezredeshez megy a biztosítékokat megvizsgálni. Elengedték és, 
hogy alibije legyen rohant egyenesen az ezredes lakására a biztosíté-
kokat megvizsgálni. Amikor belépett a hálószobába az ezredes fele-
ségét tetten érte egy farkas kutyával. A cucoan  (nagysága) markába 
nyomott ezer lejt, s lelkére kötötte:  

- Nem láttál semmit! 
Béla egyenesen hozzánk jött a m helybe. Dicsekedett. 
- Ti nyomorult csirizesek, ti csak mindig dolgoztok. Buta csizma-

diák! Hát, mikor kerestek pénzt, ha mindig csak dolgoztok? Ide néz-
zetek! Megmutatta az ezer lejt. Aztán elmesélte, hogy miért kapta.  

- Ti se mondjátok senkinek! 
Ennek az ezredesnek nagy földbirtoka volt és egy porcelángyára. 
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Nagy gazember volt. Nyári szabadság helyett a paraszt katonafiúkat 
birtokán dolgoztatta. Ingyen.  

A gazdagok gyerekei nem katonáskodtak, a szegény parasztfiúk, 
nem kaptak szabadságot, ingyen kellett dolgozzanak.  

A cipészm hely f nökeként 1929. május elsején azt a parancsot 
kaptam, hogy csináltassak nagytakarítást a bolsevikokkal. Így ne-
veztek minket, iparosokat.  

A kaszárnya hátsó kapuján tizenöt emberemmel és a szabók kö-
zül néhánnyal, kiszöktünk a városba, akkor csináltattuk ezt az em-
lékképet. 

1929 május elsején kiszöktünk a városba, akkor csináltattuk ezt 

az emlékképet. 
 
Amiért nem teljesítettem a parancsot, büntetésb l három éjjel a 

börtönbe zártak.  
Amikor riadót fújattak, akkor mindenkinek az ezredes elé kellett 

szaladnia. Ilyen cselfogásokkal terelték össze az összes iparosokat. 
Aztán hármas sorokban irány a kaszárnya zöldséges kertje, neki ka-
pálni. Nekünk is meg volt a taktikánk, a gyászindulót énekeltem, a 
többiek kivágták a káposztát gyökerestül.  

Egyszer a börtönbe, ami a csizmadia m hely alatt volt, hoztak 
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egy foglyot. Orosz katonaruhába volt öltözve. Csángó magyar szár-
mazású volt. Elszökött a katonaság el l és átszökött a Szovjetunió-
ba.  

Sokat jártam a városba a tiszti munkához anyagot vásárolni. Vet-
tem fehér kenyeret, cigarettát, borotvaszappant és fogpasztát. A bör-
tönablak üvege kifli nagyságú helyen ki volt törve. Azon mindent 
beadogattam tefannak. Egyszer megpróbáltam szóra bírni, de nem 
mert velem beszélgetni.  

Amikor megkaptam a leszerelési papírjaimat szaladtam az állo-
más felé, vissza sem néztem, nehogy visszahívjanak. Ilyen öröm az 
életben csak akkor ért, amikor szovjet hadsereg felszabadította Ko-
lozsvárt.  

Amikor a vonat elindult a bákói állomásról, megint eszembe ju-
tottak azoknak a történészeknek a hazugságai, akik az Osztrák-
Magyar Monarchia idején a nacionalistákat, a sovinisztákat támo-
gatták. Románia helyett Oláhországot, románok helyett oláhokat 
mondtak és becsmérl , rosszindulatú, lekicsinyl  jelz ket. Ezzel 
szemben mi, román katonai szolgálatban lév  magyarok, öntudatos 
munkások, vasárnapokon és ünnepnapokon Bac u, Adjud, Târgu 
Ocna, Buhu , Roman és Piatra Neam  környékére kirándultunk, és 
csodálkozva tapasztaltuk, hogy nem egészen igaz a román vidékek 
elmaradottsága, hiszen világhíres templomokat, különleges freskó-
kat láttunk, a nyugati és a keleti kultúra találkozásainak jeleit. A 
Kárpátok lábánál több csángó magyar faluban is megfordultunk. 

A vonat lassan közeledett velem Moldva fel l a Kárpátok nyugati 
feléhez, ahol több viaduktot találunk, az egyik 120 méter magas. 
Amikor ezt elhagytuk, s a mozdony és az emberek is könnyebben 
szuszogtak Gyimes Palánka következett, ahol a volt osztrák-magyar 
határ állt. A vonat meggyorsul lefelé a Kárpátok innens  felén, ver-
senyt futnak vele a patakok, Mádéfalvánál már a neve is van azok-
nak a gyors patakoknak. Egyesülve Maros néven mardossák az Er-
délyi földet, ki tudja, hány millió éve.  

Elmarták Felvincen nagyapám, nemes Bihari János földjét is  
 
Miután Erdélybe érkeztünk megváltozott minden, még a leveg t 

is csíp sebbnek éreztem. Az egyforma, skatulyákhoz és koporsófe-
delekhez hasonlítható apró házak, mutatták, hogy ezek a vályogkali-
bák utódai.  
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Itt még az Istennek egyetlen fia is rongyosabb, mint más ország-
ban. Minden festék lekopott róla, csak a pirosból maradt valameny-
nyi, ami arra mutat, hogy Erdélyben Jézusnak több vére folyt, mint a 
máshoni Jézusoknak. Törökök, osztrákok, magyarok és a 
Hohenczolleréket hizlaló Ferdinánd román király is az erdélyi népek 
vérét szívták. Jézus keresztre feszített teste mögé bújtak meg a nem-
zetközi vérszívók, a történelmet hamisítók.  
 

 Megeredt a Maros 
 a gyimesi havason. 
 Folyik lefelé, mint a könny 
 a székely arcokon. 
 Amerre a Maros 
 Erdélyben foly 
 Kanyarog, mint a könny, 
 a szomorú magyar arcokon. 

 
Az utazás abban az id ben Bac utól a falumig három napig tartott.  

Az állomástól igyekeztem hazafelé, a szüleimhez. Vilma 
nénémék el tt vezetett az utam. Hitványságaiért, fösvénységéért, 
beteges rosszindulata miatt nem tudtam tisztelni. Meglátott és behí-
vott. Akkor már a második férjével, Balogh Mártonnal élt, aki szin-
tén kéménysepr  mester volt.  

A kéménysepr k, ha nincsenek jól táplálva, a kémények és a kor-
mok lerakódásait belélegezve könnyen mérgezést kapnak. Els  fér-
je, Tóth Sándor 1921-ben a kocsárdi állomás nagy kéményének és a 
konyhája nagy kemencéjének gázától mérgezést kapott, és ebbe bele 
is halt.  

Meghalt az anyja is, kártyavet  n  nélkül maradt az utca, a ve-
szekedések is megritkultak.  

Tóth Sándorért kár volt, mert intelligens, jóindulatú ember volt. 
Ellentéte méregkever  feleségének. A kéménysepr k hajnalban in-
dultak munkába. Úgy mondták, részeg volt, azért halt meg. Ez az 
állítás megfelelt a vasútnak és nénémnek is. Balogh Márton, aki so-
hasem ivott és nem is cigarettázott, három évvel kés bb éppen 
ugyanúgy pusztult el, mint Tóth Sándor, a kocsárdi állomás okozta 
mérgezés miatt. A rosszul táplált emberek munka közben haltak 
meg.  
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Amikor néném behívott, Balogh sógorommal beszélgettünk. Né-
ném elt nt. Kis id  múlva jött és általadta írásaimat és egyéb tárgya-
kat, amiket édesapámnál hagytam, amikor berukkoltam katonának. 
Azt mondta Vilma néném, hogy édesapám azért küldte a holmikat, 
hogy hozzá be ne tegyem a lábam, ezt üzente.  

Ezután Erzsi nénémhez mentem. Ott tudtam meg, hogy édesapám 
ágyban fekv  beteg. Vilma néném tet zte aljasságait. Rászedte 
édesapámat, hogy mindenét, a házat és a kertet is, az  kislányára 
írassa, minden papír el  volt készítve. 

Amikor megtudtam, hogy édesapám komoly beteg, azonnal haza-
mentem.  

Édesapám könnyezve mondta:  
- Hát miért kéretted a holmidat Vilmával? Miért nem akartál ha-

zajönni? Nénéd azt mondta, hogy adjam oda a holmidat, mert nem 
akarsz hazajönni… 

 Édesapám nagyon szeretett, mert rá hasonlítottam. Néném azért 
verte az éket közénk, hogy nehogy megtudjam és elrontsam számí-
tását, miszerint kislányára akarta íratni a vagyont. Édesapám ezt 
megtudta, s meggy lölte nénémet.  

Amikor haldoklott összegy lt az egész család, meghallotta a né-
ném hangját. Utolsó szava ez volt:  

- Menj ki te tolvaj…  
Rózsa néném, legnagyobb testvérem, kérd re vonta Vilma néné-

met. 
- Hol vannak az ékszerek, a gy r k?  
- Hát… Hát elvittem, nehogy ellopják… 
1929-ben november negyedikén – éppen neve napján, Imre nap-

ján temettük édesapámat. Korrekt, intelligens, m velt ember volt. 
Beszélt magyarul, románul, németül, angolul. Voltak, akik nem sze-
rették, mert nagyon pedáns, szigorú ember volt.  

 
Temetés után visszatértem Kolozsvárra. Szívesen adtak munkát a 

régi helyemen. De egészen más lett a helyzet a Royal cip gyárban. 
Az üzemet megszüntették. A társtulajdonosok zsidók voltak, és mint 
ilyeneket, nagy adókkal és illetményekkel sújtották. Úgynevezett 
ziccre kellett azután dolgoznunk. Kiadták a munkát mindenkinek, és 
otthon kellett elvégezni, vagy összeálltunk hárman-négyen, kibérel-
tünk egy helyiséget saját költségünkre, és ott dolgoztunk.  
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Volt egy sógorom, Király András bácsi, cipészmester. Náluk dol-
gozhattam a m helyben. A nagynéném vállalta, hogy fizetés ellené-
ben teljes ellátást biztosit. András bácsi nagyon örvendett a meg-
egyezésnek, mert azokkal a luxus cip kkel, miket én készítettem, jó 
reklámot csináltam neki. Több rendelést kapott, és én azokat is szí-
vesen elvégeztem.  

Volt egy Sanyi nev  fiúk, akit tanítattak, de hiába érettségizett 
nem tudott elhelyezkedni. Cipész lett  is, de sohasem tudott szépen 
dolgozni. Nagy igényei voltak, sok nehézséget okozott az apjának. 
Pisze orrú volt, bánatában mindig hegedült, ezt nagyon szépen, m -
vésziesen csinálta, ezért tiszteltem.  

András bácsi szeretett engem. Három fia volt, de mind a nagyné-
ném nevelése. Klára néném sokat olvasott, de csak ponyvaregénye-
ket. Vitám volt vele vak vallásossága miatt. Mikor kifogyott gyenge 
érvelésib l, azzal ijesztgetett, hogy majd úgy járok, mint Balázs. Ez 
a Balázs egy másik sógorom volt, aki akkor börtönben ült elveiért. 
Fodor Balázs képzett ember, kommunista volt, tiszteltem nagyon az 
öreget. 

 Eltelt el az 1929-es év. A mi üzemünk exportra dolgozott Párizs-
ba. Londonba is szállította a legfinomabb drága kézimunka cip ket. 
Az országban csak az els  osztályú luxus cip üzletekben tudták 
megfizetni a nálunk készült aranyöves védjegy  cip ket.  

Nálunk a szezon januárban kezd dött. Ilyenkor mindig bérhar-
cunk volt. Évente kétszer-háromszor is sztrájkoltunk. Romániában 
nálunk volt a legmagasabb a munkabér, itt dolgoztak a legjobb szak-
emberek. Miután 1928-ban betiltották az Egységes Szakszervezete-
ket, mi egy kuglipályán, legtöbbször pedig a Nagy Jóska féle ven-
dégl ben, nyáron pedig a zöldben, vízparton vagy a Szent János kút-
nál találkoztunk.  

Stroja nev  titkárunk áruló lett 1926-ban. Átment a jobboldali 
szociáldemokratákhoz. Mi nem vállaltuk vele a közösséget, mert 
üzemünk munkássága kilencven százalékban kommunista volt. 
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Szervezetten 

 
Mindig vállaltam privát munkát, tehet s kuncsaftköröm volt.  
A Deák Ferenc utcában volt egy b rkereskedés, ott szoktam 

nyersanyagot venni. Megismerkedtem az ott dolgozó segédekkel. 
Többször beszélgettünk a sztrájkról, a szakszervezetr l, a mozgal-
makról. Egyszer komolyan a Pártról is.  

Miután jobban megismertem Náthán Mikit, azt kérdezte elvállal-
nám a bebörtönzött elvtársak lábbelijének javítását? Vállaltam 
örömmel. Megbeszéltük, hogy mikor és hova hozzák a javítanivaló 
lábbeliket. Egy kosár ócska cip t kaptam el ször.  

Aztán adott száz darab 1 és 2 lejes vörös segély bélyeget, hogy 
eladjam az ismer söknek. Gyorsan eladtam. A vörös bélyegekre fe-
kete vasrácsot nyomtattak.  

Egyszer megjelent nálam egy ismeretlen elvtárs. Két-három kilós 
csomag volt nála. Megbízott, hogy a csomagot, este nyolc órakor 
adjam át egy fiatalembernek a Csimaszin vendégl  ajtajában. Bras-
sói újság lesz a kezében. Kérdeznem kellett: Ez a Pata utca? Azt kel-
lett válaszolja: Ez a Pata utca. Csak a jelszó elhangzása után adha-
tom oda neki a csomagot. Kés bb tudtam meg, hogy Mór volt, aki a 
csomagot hozta. „Fekete” volt az illegális neve. 1943-ban bukott le. 
Halálra kínozták Horthy pribékjei. Akinek továbbadtam a csomagot, 
amiben röpcédulák voltak, Péter Ádám volt, jelenleg kolozsvári 
nyugdíjas. 

Ezután folyamatosan kaptam a propagandaanyagot, olvasni való 
pártanyagot. Ekkor már az ifjakkal, a Vörös Segély és a szakszerve-
zeti vonalon dolgoztam, 1931-ig. Az ifjak rendezték azt a piros 
zászlós tüntetést, ahol nagy csapat mócvidéki, akik aratni jöttek le a 
hegyekb l és nem kaptak munkát, kaszával a hátukon vonultak a 
vörös zászló mögött: Vrem lucru! Pâine! Jos cu mo ierii! Jos 
burghezia! Tr iasca Partidul Comunist! A munkásokkal és 
diákokkal együtt tüntettek: Munkát! Kenyeret! Le a bojárokkal! Le a 
burzsujokkal! Éljen a Kommunista Párt! 

Ez volt Kolozsváron az egyik legszimbolikusabb tüntetés. A Pata 
utca környékét, a tisztvisel  telepet is végigjártuk. Amikor a 
Kövespad fel l a Honvéd utca felé, a Zápolyi utcához értünk, meg-
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érkezett egy teherautó rend r, körül akartak keríteni. A Zápoly utcán 
végéig akkorát szaladtam, hogy amikor visszanéztem senkit sem 
láttam magam mögött. Csak Berla Rózsi, Schwartz Rózsi és Rosen-
berg Mór bukott le. De k hárman minden akciónál lebuktak. Ezek 
az elvtársak sohasem hátráltak meg, bátrak voltak, szembeszálltak a 
hatóságokkal.  

1930 után az akkori kormány, éppen Maniuék, gazdasági politi-
kája érdekében lezárták a kivitel el l a határokat. Ez az intézkedés 
tönkre tette a kistermel ket, nem tudták a kaszásokat fizetni, éhbérét 
akarták ket dolgoztatni.  

Azért folytatták ezt a gazdasági politikát az akkori uralkodók, 
mert a nagyhatalmak kényszerítették a balkáni kis államokat, köztük 
Romániát is, hogy vásároljanak hadifelszereléseket: repül ket, tan-
kokat, stb. De nem lejért adták, hanem húsért és kenyérért. Miután 
lezárták a kivitelt, azután olcsón felvásárolták az exportra valót a 
kistermel kt l. A nagytermel k el tt nem volt lezárva a határ, k 
továbbra is szállíthattak külföldre. 

Magyarországon is ugyanezt tették, kizsákmányolták, zsarolták a 
magyar munkásokat és a parasztokat. Az akkori Komintern, abban 
az id ben irányította haza az emigrációból Szalai és Fürst elvtársa-
kat, hogy segítsenek a magyar népnek szervezkedni. Rövid id  alatt 
lebuktak, a statáriális bíróság halálra ítélte ket 1931-ben. Haláluk 
híre betegé tett.  
A Román Kommunista Párt irányította azt az akciót, amit sikerrel 
végrehajtottunk. A Magyar Konzulátus a prefektura hivatalai köze-
lében volt az Unió utcában. Azt az  
utasítást kaptam, hogy pontosan 11 órakor legyek az Arany János 
utca sétatéri sarkán. A Sétatér elején szembe jött velem Szenkovics 
elvtárs, akit akkor még nem ismertem, rám nézett, mosolygott, tud-
hatta, hová megyek, de én nem tudtam, mi készül. Lehettünk vagy 
tizenöten, jó futást bíró ifjak. A munkások közül: a Feri néven is-
mert illegális elvtárs, Rác Pista, Hikkel Dezs , Péter Lajos. A diá-
kok közül: Vincze János, Májer László, Farkas Jen , Gottlib Marci. 
Rácz Pista kiadta az utasítást, hogy a Magyar Követség elé vonul-
junk tüntetni, tiltakozni a Szalai és Fürst elvtársak kivégzése ellen. 
Követ is tettünk a zsebünkbe. Úgy tudom, kicsi Rácznál volt a k  
mellé pakolva az üzenet Horthynak, hogy a romániai dolgozók és 
minden becsületes ember tiltakozunk a kivégzések ellen. Amikor a 
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Követség ablakai alá érkeztünk, ezt kiabáltunk: Le a Horthy gyilko-
sokkal! Le a terrorral! Éljen a nemzetközi szolidaritás! És azután az 
összes ablakot betörtük. Tíz perc alatt minden el volt intézve. Szét-
szaladtunk, vissza a Sétatér felé. Senki nem bukott le.  

Amikor Hitler uralomra került, Kolozsváron is követségi hivatalt 
rendeztek be, és kitették a horogkeresztes táblát, ami üvegb l volt. 
Szúrta a szemünket. A mostani Horea úton volt a követség az Urá-
nia mozival szemben.  

Feri értesített, hogy délután 6-kor legyek az Uránia mozi el tt. 
Pontosan a megállapított id ben ott voltunk vagy tízen. Név szerint 
csak Hikkel Dezs t ismertem. Az egyik elvtárs hozta az utasítást: 
Tüntetünk a fasizmus ellen: Le a hitleristákkal! Átszaladtunk a kö-
vetség ablakai alá és elkezd dött a tüntetés. Hikkel Dezs  felállott a 
kapu kilincsére és lehúzta a nagy üvegtáblát, ami csörömpölve dara-
bokra tört. Abban a pillanatban, egy Sándor nev  asztalos inas bi-
ciklir l bedobta a német nyelven írt üzenetet Hitlernek, amit a romá-
niai nép nevében üzent a Román Kommunista Párt.  

A párt utasítása volt, hogy be kell épülnünk az ifjúsági szerveze-
tekbe, a sportegyesületekbe. Az Egységes Munkás Dalkör és a Hadi-
bor sportegyesület tagja voltam.  

1930-ban beépültünk Péter Lajossal a Református Ifjak Szövet-
ségbe. Akkor már jól pinpongoztam, hamarosan n tt az ismertsé-
gem. A kolozsvári Sárika, a kés bbi romániai asztalitenisz n i baj-
nok édesapja, a Református Szövetség gondnoka volt. Helyiségünk 
a Király utcában volt.  

 
1931-ban a dohánygyárral szembeni felekezeti iskolában 

pinpongoztunk. Egy vasárnap délel tti versenyen, hátul a kertben, 
nem tudom melyik pap sz l sében éppen szüreteltek. A reformátu-
soknál komoly munkát nem lehetett szervezni. Felvilágosítani kel-
lett az ifjakat a miszticizmus ellen és oppozíciós munkát végezni, 
szembe állítani az ifjakat az egyházzal, a papokkal, csökkenteni a 
papok és az egyház fiatalokra való hatását.  

A versenyre sokan összegy ltünk. Csendet kértem és a legna-
gyobb komolysággal bejelentettem, hogy a tiszteletes úr mindnyá-
junkat meghívott a szüretre, mindenki kedve szerint egyék a sz l -
b l, amennyi jól esik. Nagy volt az öröm, otthagytuk a pinpong ver-
senyt, boldogan szaladtunk a kertbe sz l t enni. Én pedig észrevét-
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lenül elt ntem. Azután az történt, hogy kitiltották a pinpongozó fia-
talokat az iskolából.  

Egy hétre rá, vasárnap délel tt nagygy lést tartott a Református 
Szövetség, ahova az ifjakat is meghívták. Vásárhelyi püspök úr 
megnyitotta a gy lést, a testvériségr l és a magyar egységr l be-
szélt. Frakkos urak, néhány hostáti nagygazda és jómódú iparosok, 
gyárosok jártak oda.  

Péter Lajos és én is szót kértem. Nagy alkalom volt a testvériség-
r l és a magyar egységr l beszélni az urakkal. Arról szóltunk, hogy 
milyen testvériesség és magyar egység az, ahol nincsenek jelen sem 
parasztok, sem munkások?! Rámutattam, hogy azért nem jönnek a 
munkások és a parasztok az ilyen helyekre, mert oda azok járnak, 
akik kizsákmányolják ket! Próbálják meg, segítsenek a munkáso-
kon és a parasztokon, hogy ne éhezzenek, és ne legyenek rongyosak, 
jobban öltözködjenek, hogy eljöhessenek az urak közé. Másnap 
mindketten levelet kaptunk. Tudatták, hogy kizártak az egyesület-
b l.  

 
Második osztályos koromban vizsgafeladatul kaptam Pet fi Sán-

dor Füstbe ment terv cím  versét. Az Egységes Munkásdalárdában 
ezt a népdalt énekeltük:    

 
Mi fehérlik ott a síkon távolba?  
Talán biz’ az édes anyám kunyhója.  
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,  
Hej! de szívem csak azt mondja: jobb otthon. 

 
Figyeltem az emberek sorsát, életüket. Láttam a szegények bol-

dogságát is, sok öreg párt boldogan. Öregesen, egymásba karolva 
sétáltak. Mivel nekem sohasem volt boldog otthonom, lelkem arra 
biztatott alakítsak otthont magam is. Valakivel, akivel boldogok le-
gyünk, amíg élünk. Humánus érzelmeim arra ösztönöztek, hogy az 
árva Király Vilmát magam mellé gondoljam. Azért is mert a nagy-
nénjei, kifelé mutatva áldozattal nevelték az árvát, valóban a leg-
rosszabb cselédsorsot jutatták neki.  

Mikor tizenhat évét betöltötte az árva leány, megesküdtünk. Ket-
t nknek 16 ezer lejünk volt a bankban, amit az öregúr, a borbély 
mester sógorom rendezett. Az volt a kívánságunk, hogy költségek  
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Tar Károly fiával a  
kolozsvári F téren 
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nélküli esküv t rendezzünk. Ragaszkodtam, ahhoz hogy paphoz 
nem menjünk. Ebbe beleegyeztek, de mivel nagyon vallásosak vol-
tak nagy vitám volt emiatt.  

Az esküv nk el tti napon azt láttuk, hogy pazar esküv  készül. 
Nekem meg szigorúan el adták, hogy mit gondolok, egy ilyen ház-
tól, amilyen az övék, lehet-e esküv t rendezni pap nélkül!?  Náluk 
laktam, pakolni kezdtem, hogy hagyok papot, csapot és elmegyek. 
Összefutottak a rokonok, hogy így az árva, úgy az árva…  

Másnap megjelentek az autók, a fényképész és sok potyázó, mu-
latni vágyó polgár. A nagynéni feszít  mellel büszkélkedett, hogy 
milyen nagy esküv t rendeznek az árvának. Az árva lány András 
bácsinak, a sógornak volt az unokahúga. Nagyon szorgalmazta ezt a 
házasságot, annak dacára, hogy Klára néném mindig mondta:  

- Nem neked való ez Károly.  
Hogy miért nem nekem való, ezt akkor tudtam meg, amikor már 

elvettem.  
Az esküv  után „becsületesen” elszámoltak, hogy minden tortába 

hány tojást és hány deka lisztet tettek, hány tyúkot öltek és mennyi 
sót, paprikát, satöbbit használtak az ételekhez. És mennyi adtak a 
papnak, a fényképésznek, mennyi volt az autók költsége. A bankban 
lev  pénzünkb l, levontak 9600 leit.  

És kijelentették, ha nem tetszik, mehetünk az anyánkba.  
Ezután nekifogtam a feleségem nevelésének. Nehéz volt a tanu-

lás, nappal nem lehetett elé venni az ehhez szükséges anyagokat. 
Bevezettem a villanyvilágítást a paplan alá, éjjelenként olvastunk, 
tanultunk.  

Hamar bekapcsolták az ifjak nagyon komoly és veszélyes mun-
kára, a technikához. Az ilyenféle munkák mindig valahol elbújva 
egy kis háznál történtek.  

Egy ifjú titkárnak esett áldozatául árvából lett feleségem.  
Vállaltam, hogy az árvából lett feleségemet megnevelem. Ez saj-

nos nem sikerült. Elszöktette az ifjúsági aktivista. 1932-ben távo-
zott. 1934-ben visszakényszerültem venni Margit nev  lányával 
együtt. Féltem nehogy lebuktassa az illegális nyomdát és az elvtár-
sakat, akikkel ott dolgozott. 

Egy év múlva született Karcsi fiam.  
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Amikor Karcsi nyolc hónapos lett, újra felbukkant az ifjú aktivis-
ta, akivel leánya ügyét intézni, tudtom nélkül találkozott a Farkas 
utcában.  

Ezért 1936-ban végleg elhagytam. Ezt nagyon óvatosan kellett 
végrehajtani. Le kellett építeni az aktivista által is ismert illegális 
lakást. Err l a rokonoknak nem beszélhettem. Becsméreltek. Szélhá-
mosnak és hitvány embernek tituláltak, mert elhagytam a felesége-
met és két szép gyermekemet.  

Szenvedtem ezért. Idegösszeroppanással kórházba kerültem. 
 

1933. május elseje el tt, a vasúti m hely környékén  röpcéztünk. 
Két társam el z  este jött hozzám, hajnali háromkor indulunk. Ki-
rály Ferenc, feleségem bátyja és Vidor Mór (kés bb Horthy pribék-
jei halálra kínozták). A röpcéket jelszavas találkán átvettem a Kiss 
utcában Pog ceanu Vasile egyetemi hallgatótól.  

Estefelé megjelent nálam Kiss János Dóra nev  felesége, azzal, 
hogy két elvtársat kell nálam elhelyezni, néhány napja szabadultak a 
börtönb l. Nem mondhattam meg az asszonynak, hogy akcióra ké-
szülünk,  

Kiss János volt a titkárunk, gondoltam tudja, mi történik nálunk, 
Kolozsváron. Behozta a két elvtársat. Tíz óra körül megjött Király 
és Vidor Mór is. Lefeküdtünk a földre, ágyamat átengedtem a két 
elvtársnak. Hallgattunk. Az elvtársak sem beszéltek, így kívánta a 
konspiráció. Eloltottam a villanyt. Én és az egyik elvtárs csak szi-
pogtunk, nem aludtunk, mi ketten tudtuk, hogy miért nem tudunk 
aludni.  

Három óra el tt mindhárman felkeltünk. Letettem a személyazo-
nossági igazolványomat, magamhoz vettem a t römet. El szedtem a 
budiban elrejtett röpcéket, és széjjelosztottam. Vállaltam, hogy Ná-
das patakon át megközelítem a C.F.R. m hely kerítését, mellette 
haladva átdobom a röpcéket. k ketten rködtek, vigyáztak rám. 
Miután végeztem és gyorsan visszafelé igyekeztem a sötétben, neki-
mentem egy földb l kiálló vasnak, és begurultam a Nádasba. Ezután 
a közeli utcákba mentünk. Miután sikeresen végeztünk, hazatértünk. 
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Röpcézünk  
 
Burzsujoknak országa, 
Proliknak csak utcája, 
hol átmennek új hazába,  
pokolból  szebb országba,  
hazugság utunkat állja. 
Igazsággal ütjük máma,  
Elvtársak, induljunk, három óra,  
dolgozni, harcolni  kell ma, 
Korán van még, alszik a nép, 
Borús az ég, várjunk-e  még? 
Messzi a mi hazánk még, 
Röpcézzünk, hadd közeledjék!  
 
Kolozsvár, Gépész utca 21 szám.  
Kolozsvár, 1934. május 1. 

 
Hazaérve az egyik elvtársat ülve találtam az ágyban.   
Így kezdte a kritikát:  
- Az anyátok úristenit, ti röpcézni voltatok! Hát hogyan csinálta-

tok ilyen inkonspirációs munkát?! Nem gondoltátok, hogy milyen 
veszélybe sodorhattok minket!?   

Megmutatom, hogy a személyi igazolványomat letettem, bukás 
esetén nem tudták volna meg, hogy ki vagyok. Mutattam a t römet 
is, hogy inkább megdöglöm, elevenen engem el nem fogtak volna. 
Mindhárman megcsókoltuk egymást. Ez volt a bemutatkozásunk. 
Nálam laktak két hétig. Azt mondtam az udvaron, hogy a sógoraim. 
Rangecz Jóska járt be hetenként egyszer hozzájuk. Nem ismertem 
Jóskát.  

1946-ban, amikor Bukarestben jártam a központnál, ott találkoz-
tam vele újra és tudtam meg a nevét.  

 
1932-ben új cip üzem létesült Kolozsváron. Három zsidó pénzes 

ember alapította Bau-Bál cip gyárat. Kimondottan finom kézimun-
kával, varrott férficip ket gyártottak. A mi üzemünk hasonmása 
volt. Nálunk jól szervezetten folyt a pártmunka. Rosenberg szabó, 
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aki illegális nevén Feri volt, utasított, vétessem fel magam a Bau-
Bál üzembe, annak érdekében, hogy kiépítsük ott is a Vörös Segélyt 
és a baloldali szakszervezeti munkát. Vállaltam ezt a nem éppen 
könny  feladatot. Mivel jó szakember voltam, könnyen felvettek, 
viszont régi munkahelyemr l nem akartak elengedni. Ki kellett pro-
vokálni ezt. Végül átmentem és megismerkedtem az ottani szaktár-
sakkal. A f nökök elégedettek voltak velem, az mondták az egyik 
legjobb szakember átjött hozzájuk a rivális cégt l.  

Magyaráztam az ott dolgozóknak, hogy nagyon másképp történ-
nek a dolgok ott, ahol a munkások összetartanak. Elmondtam, hogy 
a Royal Cip gyárban miként bérezik a munkásokat, s hogy ott fize-
tik a nyári szabadságot is. 

  
Baloldali szakszervezet csak a vasútnál volt. A Dermata cip gyá-

rat a jobboldali Stroiához  átjátszották, ezért a cipészeket, a vasúti 
vezet ségben lev  kommunistákkal, Popa Emil, Bojan Pali és Mo u 
János segítségével, odacsatlakoztattuk. Rögtön hozzákezdtünk a 
kollektívszerz dés megfogalmazásához. Feladatul kaptuk, hogy a 
városban lev  összes b ripari munkást beszervezzük. Azután ki kel-
lett hozni az árulók befolyása alól a Dermata Cip - és B rgyáriakat. 
Gyorsan ment. Egy hét múlva együtt voltunk a Vas utcai vasutasok 
szakszervezetében. Az a helyiség kicsinek bizonyult. Megbízást 
kaptam, hogy keressek megfelel bb helyiséget.  

A Kis utca 33 szám alatt találtam egy nagy raktárhelyiséget. Feri 
pénzt adott és kibéreltem a b ripari munkások részére. Magam mel-
lé vettem még Király Ferit, Kóssa Jánost, Valean Jóskát. A Malom 
utcában lakott a raktárhelyiség tulajdonosn je, egy öreg úrin . Azt 
akarta, hogy mind a négyen írjuk alá a bérleti szerz dést.  

- Munkások vagyunk- mondtam - ma Kolozsvárt holnap már 
máshol vagyunk, nincs értelme, hogy mind aláírjuk.  

A szakszervezet négytagú bizottsága nevében írtam alá. Szak-
szervezetünk nem volt jogi személy, mert betiltották, azért azt sem 
írtuk oda, hogy melyik szakszervezet vette ki a helyiséget. Beren-
dezkedtünk. Megválasztottuk a vezet séget.  

Egyszer nyolcunkat meghívtak Kóssa Jánoshoz megbeszélésre 
egy kis szobába. A párt részér l jelen volt a tartományi titkár, illegá-
lis nevén Bikás, rendes nevén Encsel Mór.  1932 telén letartóztatták 
Temesváron. Két napra rá, amikor, Kolozsvárról Temesvárra küld-
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ték, hogy ott is megszervezze a sztrájkokat és addig kínozták, ver-
ték, amíg meggyilkolták.  

A gy lésen, amit Encsel elvtárs vezetett, a b rösök részér l 
Hencz László és egy Kirner nevezet  meg Kóssa János,Laczkó  
András, a vasutasok részér l csak Bojam Palit ismertem.  

Encsel elvtárs öklével ütötte az asztalt: 
- Leállítjuk az egész városban a munkát! A vízm veket, a villa-

mos m veket, a vasúti forgalmat, a Dermata gyárat, az összes üze-
meket. Rákényszerítjük a gazember burzsujokat, hogy biztosítsanak 
a munkásoknak becsületes életet. Kényszerítenünk kell ket, hogy 
engedjék ki a bebörtönzött elvtársakat és engedélyezzék az egységes 
szakszervezeteket.  

A gy lés végén konspirációs okokból  ment el el ször. Azóta 
sem láttam. Azon a gy lésen találkoztam legel ször hivatalosan a 
Kommunista Párttal, illetve annak hivatalos képvisel jével.  

Nagy er vel indult meg az általános sztrájk megszervezése. Elég 
gyorsan ment. A Dermatát és több más üzemet, a bútorgyárat  és az 
asztalos üzemet beszerveztük. Éppen nagygy lést tartottunk, vol-
tunk vagy hatszázan, úgynevezett küls  b ripari munkások, cipé-
szek, bakancsosok, csizmadiák, fels részkészít k, tímárok.  

Jöttek a Dermatából és jelentik, hogy letartóztatták a két bizalmi-
jukat, Mandrucot és Mihály Dávidot. Elhatároztuk, hogy felvonu-
lunk a rend rség elé és követeljük azonnali szabadon bocsájtásukat. 
Felsorakoztunk négyes sorokban, majdnem egy ezred. 1932 szén 
történt. Szitált az es . Megindultunk a Kis utcán kifelé, fel a Horea 
úton, a Szamos hídon át a Dózsa György úton, a Kossuth Lajos ut-
cán a rend rségig. A rend rségt l az iparkamaráig ért a hosszú sor.  

Beküldtünk két román elvtársat, azzal, hogy addig nem megyünk 
el, amíg ki nem engedik a Dermata két bizalmiját. Bogdan Dumitru 
és Toncz Vincze vitte az üzenetet. Kinyíltak a rend rség összes ab-
lakai, minket bámultak. Olyanok is voltak közöttük, akinek tetszett a 
bátorságunk. 

Ez volt az els  nyílt megmozdulás, amit a kolozsvári b ripari 
munkások rendeztek. Esett az es , mégis mindenki a helyén maradt. 
Én is irányítottam, szaladtam el röl hátra és vissza, lelkesítettem az 
embereket, hogy ne féljenek, tartsunk ki.  

A parancsnok becsületszavát adta, hogy intézkedik és kiengedik 
a két bizalmit. Estére kiengedték ket. A cipész furfang sokszor be-
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vált az életben, mert mikor Bogdánék bementek, azt mondták négy-
ezer Dermata munkás nevében beszélnek. Ha tudták volna, hogy 
csak a kisiparban dolgozókkal van dolguk, akkor nem ijedtek volna 
meg. Ez az akció nagyon jól sikerült, felbátorította a munkásságot a 
közelg  újabb harcokra.  
 

Jött a sztrájktanyára egy alak, nagy ravaszul mondja Hencz Lász-
lónak, beszélni szeretne azzal az úrral, aki kibérelte a helyiséget. 
Nem szóltam semmit. Elkezdtem köpködni, mintha fájna a fogam, s 
mivel nem illik bent köpködni, kimentem. Elszaladtam a munkásse-
gélyhez. Voltak ott vagy százan, ebédeltek. Kikiáltottam. 

- Szaktársak, a szigi a sztrájk tanyában van! Gyerünk rakjuk ki 
ket!  

Mire odaértünk már nem volt ott az az alak.  
A sziguranca tudta, hogy a kommunista párt irányítja a szakszer-

vezetet, de nem tudta, hogy kik. A vezet ség harminctagú volt, nem 
ismerték kik a kommunisták. A Dermata két bizalmiját a szocdem 
Stroia bemondására tartóztatták le. Hétf  délutánra az összes üze-
mek dolgozói nagygy lésre jöttek a szakszervezetbe. Fél három felé 
összegy ltünk már vagy ezernyolcszázan. Három órára vártuk a 
Dermata munkásait. Minden percben mind többen és többen jöttek. 
Három óra el tt tíz perccel kétszáznyolcvan csend r jött, szuronyo-
san. Körülvették a szakszervezetet. A kapu alatti folyosó volt a kijá-
rat, ahol nagyobb járm vek is közeledhettek. A szuronyos csend-

rök ötösével el állítottak és bevittek a dohánygyárral szembeni ka-
szárnya udvarára. Leállították a város összes autóbuszát és azokkal 
behordtak kb. kétezer munkást. A Dermatásokat nem tudták elkapni, 
késtek. A kaszárnyában egész éjjel név szerint ellen rizték a népet, 
hajnalban aztán hazaengedték. Közöttük engem is. Engem még a 
gyanúsak közé sem soroltak, de másokat sem azok közül, akik a har-
cot mozgatták. Reggel elengedték a „vörösöket” is.  

A harminctagú szervez bizottságban volt egy Király Herman ne-
v , szifiliszes nagyszájú alak. Megtudtuk, hogy,  árulta el az egész 
akciót, a sziguranca besúgója  volt. Szakszervezeti helyiségünket 
lepecsételték.  

Akkor ismertem meg Józsa Bélát. A Munkássegély terített asztal-
lal fogadott minket délben. A nagy asztalnál ültem, kint a szabad-
ban. Rövid beszédben köszöntem a vezet ségnek a dolgozókat tá-
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mogató törekvésüket. Ekkor, bentr l kijött egy barna, kissé hajlott 
hátú, középtermet  sovány ember, szúrós szemekkel nézett. Mikor 
befejeztem a beszédem odajött hozzám, mosolygott és kezet fogott. 
Halkan mondta:  

- Jól látja az elvtárs a munkánkat, ami elég nehéz. 
 Aztán megkérdezte, hogy hol dolgozom. Én fiatal koromban so-

kat tréfálkoztam. Ezt feleltem: 
- Most nem dolgozom, román munkát végzek itt maguknál. 
 Megsimogatta az arcomat és elment. Mondták, hogy Józsa Bélá-

val beszéltem.  
Ahogy annak idején Encsel Mór elvtársunk nekünk el adta, azok 

a sztrájkok, amelyeket akkor a párt szorgalmazott 1932-ben, ki kel-
lett volna, hogy terjedjenek egész Romániára. Az utászok már 1930-
ban svéd szakemberek vezetésével megkezdték a Nagyváradtól 
Szovjetunióig tervezett nemzetközi út építését. A Szovjetunió elleni 
felvonulást készítették el . Ezért a Komintern 1932-ben utasítást 
adott a sztrájk beindítására Romániában. De a regáti szervezetlen 
munkásságot nehéz volt erre rávenni. Erdélyben a munkásság harcát 
akadályozták az árulók, a spiclik, a jobboldali szociáldemokraták. 
Ezek miatt csak 1933-ban sikerült Gheorghiu-Dej vezetésével vas-
utasok és petróleum munkások harcát sikerre vinni.  

A sikertelen tüntetés utáni keddi napon a b rösök felvették a 
munkát. Mi a Bau-Bál üzemben szerdán vettük fel a munkát. Két 
bizalmit választottak, Valean Jóskát és engem. 

A f nökök nagyon haragudtak rám. Megtudták, hogy miért men-
tem én oda dolgozni. De mi is megtudtuk, hogy öt sztrájktör  dolgo-
zott ott. A tulajdonosok rokonai voltak. Schwartz Jen  és a bátyja, 
Kozma Sándor, Varga Gyula és Katona János. Kizártuk magunk 
közül.  

Schwartz Jen t, aki 1945-ben a befurakodott a pártba kizártuk 
onnan is. Zsidó szenvedéseire hivatkozott, de mi felidéztük az elkö-
vetett aljasságait, amikor sztrájktör  volt a bátyjával együtt. Az 
egyik tulajdonos katonatiszt volt, de mint zsidó már 1930-ban kitet-
ték. Braunschweig a veje volt, a másik veje pedig banktisztvisel  
volt, de azt is kitették, mert zsidó volt. Braunschweig volt a szakem-
ber. Balasa, parancsuralmat akart bevezetni az üzemben. Azt akarta, 
hogy senki se beszélgessen a m helyben.  

Bizalmiként, egyszer nagyon lehordtam az egyik sztrájktör t. 
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Benyitott az irodából a m helybe és azt kérdezte ki beszélt. Senki 
nem válaszolt. Megharagudtam, s amikor átment a termen, felálltam 
és azt mondtam, hogy én beszéltem. Azt kérdezte fennhangon, miért 
nem mondtam, amikor kérdezte.  

- Azért mert akkor nem volt kedvem verekedni! - válaszoltam.  
- Most van?  
- Várjon, amíg újra lesz kedves.  
Tréfával igyekezett kibújni a nagykép ségével el idézett helyzet-

b l.  
Azután még jobban gy löltek engem a tulajdonosok. Azért hara-

gudtak leginkább, mert kivívtuk a tizenkét százalékos fizetéseme-
lést, a nyári szabadságot, a betegszabadságot, s hogy higiénikus m -
helyt, mosdót, törölköz t, szappant kellett biztosítsanak.  

 
Ferivel tartottam a kapcsolatot. Eljött az 1933-as év is. Tudtunk a 

vasutasok közeled  megmozdulásáról. Elérkezett a nagy nap, 1933. 
február 16.  

El z  nap Feri lihegve szalad hozzám, hogy tudtomra adja: más-
nap, amikor délel tt megszólalnak a szirénák az összes kolozsvári 
gyárak, üzemek dolgozói kivonulnak: szimpátiatüntetést rendezünk 
a CFR dolgozói mellett.  

Reggel a munkakezdés el tt, rövid beszédben ismertettem a szak-
társakkal, hogy az egész országban sztrájkolnak a vasutasok a be-
csületes megélhetés érdekében. Kértem, ha megszólalnak a szirénák 
mindnyájan menjünk a vasúti m helyekhez tüntetni, ahol a munká-
sok bezárkóztak, és amíg nem teljesítik a követeléseiket, addig nem 
dolgoznak.   

A csend rség és a katonaság körülfogta a m helyeket.  
Tíz órakor megszólaltak a szirénák! Elkiáltottam magam: 
- Szaktársak indulunk! - Öltözködtünk. A nagy zajra Balassa be-

szaladt a m helybe.  
- Emberek mit csinálnak!?  
Nem tárgyaltunk vele. Az udvaron sorakoztunk.  
- Irány az állomás!  
Balassa hangot váltott.  
- Sajnálom Tar úr, mit csinál? Kár magáért!  
Szemébe kacagtam. 
Mikor a Balogh utcába értünk a csend rség elállta az utunkat. 
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Megindultunk visszafelé az állomásra. Sokan voltunk. Az összes 
üzemekb l özönlött a munkásság. A tömegben megismertük a de-
tektíveket, akik közénk furakodtak. Mandrucot, Gradinart, másokat. 

Kiss Gergely, munkanélküli mészáros állandóan követte 
Mandrucot. Valamit fogott a nagykabátja zsebében. Egyszer csak 
hirtelen kikapta a zsebéb l a követ és fejbe verte vele a detektívet. 
Az leesett. Kiss Gergely futásnak eredt. Mandruc véresen felállt és a 
browningjával hadonászott.  

Az állomásnál találkoztunk a dermatistákkal, akik járványkórház 
fel l érkeztek. A Suciu-féle vendégl  el tt vagy ötven méter hántott 
fa volt köbméterbe rakva. Pillanat alatt felkapkodták a fahasábokat.  

- Irány a f tér!  
Úgy gondoltam, ha odacsaljuk a csend rséget és a vasúti m hely-

b l kijöhetnek a munkások.  
Az utat ellepte a kolozsvári munkásság. A Horea úton fel a F té-

rig rengeteg munkanélküli csatlakozott hozzánk. Méterfával a vál-
lunkon a kolozsvári munkásság a F tér felé vonult.  

- Munkát, kenyeret! Munkát, kenyeret! Le a burzsujokkal!  
Messzire hallatszott a kiabálás. Körülnéztem. Szaktársaim, elv-

társaim közül Bogdan és Koncz, Laci András, Lukács, Krausz Jós-
ka, ott voltak körülöttem.  

Közel jártunk a Kossuth Lajos utca sarkához, akkor tizennégy 
rend rtiszt revolverrel a kezében elállta az utat, de látszott rajtuk, 
hogy remegnek.  

A nagy tömeg hátulról megállíthatatlanul nyomult el re, mi a ci-
pészek, akik el l voltunk nem tudtunk megállni. A rend rtisztek re-
volvercsövekkel nyomtak vissza bennünket. A felb szült tömeg a 
méterfákhoz nyúlt. A Szép utca sarkán lev  Farkas cip üzlet összes 
kirakatát betörték. Akkor megérkezett egy szakasz csend r az Óvár 
felöl. Be akarták keríteni a tömeget, de k jobban féltek a tömegt l, 
mint az t lük.  

A tömeg visszahúzódott a Szép, a Szappan utca, és a Timár utcán 
át a Széchenyi tér felé, szétszóródott a Malom utcán át.  

M helyünk a Szép utca 1. szám alatt volt. Amikor odaértünk, 
igazoltatni akartak bennünket csend rök.  

- Itt dolgozunk a sarkon, ebédelni megyünk – vitatkoztunk, míg a 
többiek visszahúzódtak. A Bau-Bál-nál dolgozókat mind elengedték 
a F tér felé, hogy menjünk ebédelni…  
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Haza szaladtam, felöltöztem elegánsan, de mire visszasiettem 
már nem volt sehol senki. Úgy elegánsan felöltözve mentem dolgoz-
ni.  

Amikor Balassa meglátott ezt mondta:  
- Ej, Tar úr, nagy kópé maga, de egyszer még ráfizet... 
Másnap megtudtuk, hogy Albert Ferencet a Forduló utcánál utol-

érte egy komisszár, rál tt és eltalálta a tomporát. Sánta, nyomorék 
kisiparos mester volt, azért érték utol. A Kerekdombon volt a m he-
lye, mégis eljött a tüntetésre.  

Miután letartóztatták Gheorghiu-Dej-t a sztrájkok megszervezése 
miatt, két napra rá, kijött az üzembe Braunschweig, levett egy cip t 
a polcról, mellém állt, ezt ordította:  

- Tar úr! Tar úr, miért varrt ilyen nagy öltéssel? Elmehet! Elme-
het!  

Szóhoz sem hagyott jutni. Felállt Laci András. 
- Nem Tar szaktárs! Tar szaktárs fazonírozó, nem talpvarró.  
- Nem baj, nem baj! Tar úrnak akkor is menni kell.  
- Nem vagyok ráutalva a maguk munkájára. Elvégeztem az mun-

kámat maguknál! Kérem, viselkedjék illedelmesen, mert ha nem, 
megmutatjuk, hogy nem kap egy munkást sem Kolozsváron!  

- Mit? Mit…mind mond, maga? Tönkre tett minket és még in-
kább tönkre akar tenni? 

- Maguk akarnak hatvan embert tönkre tenni, de jobb, lesz ha 
hatvan tesz tönkre hármat! 

- Nem tárgyalok magával! - válaszolta idegesen. - Maga… Ma-
ga…kommunista!  

- Kérem, t njön el! Aljas módszerrel akartak t lem megszabadul-
ni! Aljasabbak a bányabéka fenekénél!  

Tíz évvel kés bb azok vitték a zsidó polgárokat gázkamrákba 
elégetni, akik ellen a kommunisták harcoltak. A fasiszták. Sajnos a 
zsidó polgárok egy része ezt nem vette észre… 

Megbeszéltük az elvtársakkal a történteket, úgy döntöttünk, hogy 
elszámolok. 

Miután belelövettek a grivicai munkásokba brutális terrort vezet-
tek be. Az egész országban letartóztatások voltak. Nem lett volna jó, 
ha a sziguranca figyelmét magunkra vonjuk.  

Munkanélküli lettem.  
Ebb l annyi hátrányom származott, hogy nem volt kapcsolatom a 
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tömegekkel. Megélni megtudtam, mert nekem mindig voltak privát 
kuncsaftjaim. András bácsi velem készítette a finomabb munkákat.  
  

1933 tavaszán, jött egy kefefrizurás barna ifjú. Brassóból küldték 
Kolozsvárra, pártiskolába. Szabó volt a mestersége. Furcsa, rideg 
ember volt. Nálam lakott vagy két hétig, jóformán nem is köszönt az 
öregeknek. 1956-ban tudtam meg, hogy Dudás volt, aki nagy szere-
pet töltött be az ellenforradalomban, kivégezték, mert fegyvereseket 
szervezett a párt ellen Magyarországon.  

1933 folyamán a kisiparosok egy része, hogy szabaduljanak a 
nagy taxáktól, melyekkel egészen megnyomorították ket, elhatá-
rozták, hogy szövetkezetbe tömörülnek. Én András bácsi által meg-
ismerkedtem a kezdeményez kkel, Szabó Tamásékkal. A Kolozsvá-
ri Kisiparosok Termel  és Fogyasztószövetkezetét akarták megala-
pítani. Arra kértem ket, hogy fogalmazzák át Munkások és Kisipa-
rosok Termel  és Fogyasztószövetkezete névre. 

1934 tavaszán indult a szövetkezet. Szabó Tamás kisiparos volt 
az elnök, én a vezet  igazgató. A Román Operával szembeni sarkon 
lev  nagy helyiségeket béreltük. Ott volt üzletünk, m helyünk és a 
mellékhelyiségek. Heller b rkeresked , aki Dr. Hellernek volt az 
öccse, adott nekünk nagyobb mennyiségben nyersanyagot hitelbe. 
Azért támogatott, mert kommunista szimpatizáns volt. Tervem 
könnyen sikerült. A jó munkásokat bevittem a szövetkezetbe. Rövid 
id  után felfigyeltek ránk. Még a cip gyárosok is. A kolozsvári üz-
letekben megjelentek szép és olcsó cip ink. Nagy kirakatunkat, kü-
lönböz  divatos cip kkel szépen díszítettük.  

Aztán jelentkezett örökös nehézségeink egy fajtája. Ellentétek a 
közösségben. Elnökünk nagy dumás, semmihez nem ért , szélhá-
mos. Mire megismertem, több ezer lej érték  hitelt er szakolt ki a 
szövetkezet anyagából. Hozta a kuncsaftjait, és több pár cip t csi-
náltatott nekik. Az egyiknek tartozott, a mássikért jótállt, a harma-
diknak részletre, és mindet az  számlájára. Ezen kívül a feleségével 
akarta végeztetni azt a munkát, amihez nem értett, a fels részek ké-
szítését. ket csak saját érdekeik vezérelték. Nem értettem egyet 
tisztességtelen dolgaikkal, szembekerültünk egymással.  

Egyszer az üzletünk el tt megállt egy autó.  
 - Ni csak, Farkas Mózsi - mondták akik ismerték.  
Én nem ismertem, Bejött az üzletbe. Fogadtam, rendkívüli figyel-
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mességgel.  volt a Dermata cip gyárosa! Egy pár lakkcip t ren-
delt. Dermata anyagból. Megmértem a lábát, elkészítettük a cip t. 
Arra volt kíváncsi, hogy hogyan kalkulálunk. Olcsón számítottam, 
hogy féljenek t lünk. Nem a cip re volt szüksége, hanem eljött 
megnézni magának a szövetkezetet, amit l megijedtek. Mert mi ol-
csóbban dolgoztunk, nem volt akkora rezsink, mint a gyárnak.   

Szabó Tamás er sen szabotált, visszatartotta a szövetkezetet a 
fejl dést l, erre összpontosította minden huncutságát. Munkaid  
alatt a szomszédos korcsmában itatta a dolgozókat. Meggy z dtem, 
hogy nem érdemes kínlódnom, az örökös viták gátolják a szövetke-
zet fejl dését. Megírtam felmondó levelem és kiléptem. Szabó Ta-
más felvétetett 20.000 lej kölcsönt, elgazdálkodta, néhány részeges-
sel, és bementek a Dermatába dolgozni. Véleményem szerint, Szabó 
Tamás a Farkas Mózsi lefizetett embere volt. Megkapta az árát, an-
nak hogy megszüntette a szövetkezetet, lefizették, hogy tönkre tegye 
a szövetkezetet.  

Niman Jóskával és Krausz Jóskával, mind a hárman illegális akti-
visták voltunk és javaslatomra megalakítottuk a Pantof rie 
Colectiv  nev  m helyt és üzletet, az Erzsébet út tetején. Engem 
visszahívott Hirsch Herman a Royal Cip gyárba, ami akkor Mata-
dor néven m ködött az Óvár 2 szám. alatt, ahol 1928-ig szakszerve-
zetünk székelt. Nem akartam neki dolgozni, csak akkor, ha hármunk 
részére elegend  munkát ad.  

Jól jött neki, hogy vállaltam a felel sséget. 1937. március elsején 
már dolgoztunk. Az a helyiség egy cip üzlet tulajdonosn é volt. 
1936-ig, hárman dolgoztunk, azután Niman Jóska ipart váltott. 1939
-ig ketten maradtunk Krausszal.  

Krausz Jóska szép szál ember volt, fekete göndör hajú. Nagyon 
megtetszett a ház asszonyának. Cip keresked  segédet csinált Kra-
usz Jóskából, hogy együtt legyenek. örökösen álmos férjével a rak-
tárba sezlont vitetett, hogy legyen hol pihennie Jóskával.  

Abban az üzletben nagy forgalmat bonyolítottunk le a mozgalom 
érdekében. Találkahely lett, illegális anyagot is dugtunk el ott, több-
ször is. Volt rá eset, hogy illegalitásban lév  elvtársat is bejelentet-
tünk. Brassóból hathónapos pártiskolába jött egy Alsó nev  elvtárs. 
Cipész volt  is.  
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1936-ban a MADOSZ által megrendezett Bokréta a tiszti kaszinó bál-
termében . Magyar értelmiségiek, diákok: Balogh Edgár, Vincze János, 
Séra Zoltán a képen. 

A LIRA m vészdalárda, a kolozsvári vasúti m helyi munkások és 
tisztvisel k magyar dalárdája, a magyar énekkarok bánffyhunyadi 

versenyén, 1936-ban.  
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Bukarestben, az egyik Kongresszuson, néz egy elvtárs, és meg-
szólít:  

- Nem nekünk volt kollektív m helyünk Kolozsvárt?  
- De igen – feleltem. 
 Harminc év után találkoztam újra Alsó elvtárssal. 
 
Mivel 1934-ben megint a Matador cégnek dolgoztam, újrakezd-

tem a szakszervezeti aktivitást. Más lehet ségünk nem volt, a párt 
utasítására bementünk a szociáldemokratákhoz. Az volt a felada-
tunk, hogy harcoljunk az egységfront megteremtéséért. Le kellett 
leplezni az árulókat. Nem volt könny  dolgunk. Stroia személyesen 
ismert. Ez volt a baj.  

1932-ben egy csoport baloldalival beküldtek egy szociáldemok-
rata gy lésre, azzal megbízással, hogy vonjuk felel sségre ket, 
mert az akkori szociáldemokrata képvisel k megszavazták azt a tör-
vényt, miszerint minden dolgozónak húzzanak le egy lejt a fizetésé-
b l a munkanélküli segélyalapra. Addig ezt az állam fizette.  

Hikkel elvtárs felállt egy székre és elkezdett beszélni. Bruder, az 
áruló elkiáltotta magát:  

- Gárda! El re!  
Összementünk! Székkel, ököllel! Tíz perc múlva Lucian képvise-

l t már vitték a ment k. A nagyteremben minden ablak kitört. Igye-
keztem Stroiahoz férk zni. Észrevett, felkapott egy széket, a feje 
fölé emelte. Nagyot rúgtam a hasa alá. 

- Nesze, te áruló!  
Szaladtam kifelé. Valaki hátulról nyakon csapott egy székkel.  
 
Az Egységes Szakszervezet az illegalitásban harcoló kommunista 

párt legjobb aktivistákat nevelte. Ezt hamar észrevették a burzsujok, 
és megindították a harcot ellenünk. A legnagyobb ellenségünkké a 
szociáldemokrata pártot állította a burzsoá rezsim. Annyira elzüllöt-
tek a szocdemek, hogy együttm ködtek a hatóságokkal.  

1926-ban Stroia, Egységes B r- és Textilipari szakszervezetünk 
titkára tolvajmódra ellopta a tagok névsorát és átpártolt a szocde-
mekhez. Ahogy n tt a gazdasági válság, úgy növekedett a pártunk 
ereje és tekintélye. Ezért aztán bezárták az Egységes Szakszerveze-
tet is. 1928-ban ezt a romániai munkásosztály elleni intézkedést a 
nemzeti parasztpárttal végeztette a királyi kamarilla. A királyi kama-



121 

rillát pedig nagyantant és a II. Internacionálé is támogatta, mert  
veszélyesnek ítélte a Szovjetunióval határos Románia lakosságának 
balra tolódását.  

A romániai uralkodóknak azt üzente a nagyantant, hogy azért csi-
nálta Nagy Romániát, mert biztosítani kellett az európai határt az 
orosz bolsevizmus ellen. Ha nem tudtok rendet teremteni úgy, mint 
Horthy Magyarországon, akkor visszaadjuk Erdélyt Horthyéknak, 
majd  megritkítja a zsidó és magyar bolsevikok sorait. Így aztán 
meger sítették a szigurancát és a rend rséget, ahova bekapcsolták a 
jobboldali szociáldemokratákat is, akik a Parlamentben nyíltan 
szembeszálltak a dolgozókat képvisel k blokkjával.  

1931-ben nyolc szociáldemokrata képvisel  szavazott arra, hogy 
a kommunista képvisel k azonnal hagyják el a Parlamentet. Akkor 
kiáltotta Imre Aladár kommunista képvisel  a szocdemek felé:  

- A kutya ugat a karaván halad! 
Aztán betiltották a Dolgozók Blokkját is. És indították a nagy 

terrort a dolgozók és a kisebbségiek ellen.  
A Romániai Kommunista Párt okos taktikával, különféle szerve-

zeteket hozott létre, köztük a Magyar Dolgozók Szövetségét is. Oda-
irányítottak 1933-ban. Kulturális akciókat szerveztünk.  

1930-ban Kolozsvári bokréta címen behoztuk a megyéb l a pa-
raszt ifjúságot, falvakként bemutatták, sajátos népviseletüket és saját 
táncaikat.  

1936-ban a zászlószentelés ünnepén, Dr. Csutak a Magyar Párt 
titkára er sen szocialista ellenes beszédet tartott a Farkas utcai kato-
likus iskolában. Szót kértem, és tiltakozásom jeléül bejelentettem 
azonnali kilépésemet a dalárdából. A Kolozsvári Munkásdalárda is 
elhagyta az ünnepélyt.  

1937-38-as években a kisebbség soraiban nagy volt az elkesere-
dés. Láttuk, hallottuk a sok csúfságot, amit a fasiszták, a vasgárdis-
ták Erdélyben provokáltak. Arra gondoltam, össze kell fognunk a 
kisebbséget és demokratákat a fasisztákkal szemben, hogy demonst-
ratív célból megmutassuk, vagyunk még, és cselekszünk.  

 
Régi újságok között tallózva, olvastam, hogy. 1838. február 19-

én, az arisztokráciával nem tör dve, gróf Károlyi Mihály feleségé-
nek nagyapja Nagyváradon, bátor volt eltáncolni a magyar népi tán-
cot, a csárdást. Az arisztokraták által rendezett zártkör  bálon tör-
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tént. Az az ötletem támadt, hogy rendezzük meg a csárdás 100 éves 
évfordulóját. Az elgondolásomat Bányai László f titkárunk megle-
p dve hallgatta. Azt kérdezte bizonyíthatom-e, hogy éppen százéves 
az évforduló? Megmutattam az újságban megjelent tudósítást. 

- Bravó Károly!- lelkesített. 
Már csak a pénz hiányzott a terv véghezviteléhez. Ötventagú ren-

dez bizottságot alakítottunk. A bizottság tagjai fejenként 50 lejt fi-
zettek. Kétszáz tiszteletjegyet nyomtattunk, amiket tehet s emberek-
nek, grófoknak, f papnak és más személyiségnek küldtünk. A címe-
ket a Szent Mihály templom harangozójától, Buttinger elvtárstól 
kaptam. A mulatság végén Vincze János elvtársunk nagy pénzössze-
get vitt a Romániai Kommunista Párt részére.  

 
Uniunea Muncitorilor i ranilor maghiari din Cluj, cu ocaziunea 
jubileului de 100 ani al dansului popular     îmlocaluri e c minuli 

matalurgist str. Catedralei       19 februarie 1938, ora 9 seara în 
localurile c minului metalurgist Str. Catedralei 7, o mare  

 
SERATA DE DANS, 

la care cu onoare V  invit  împreun  su stom. familie 
Biletul de întrare: pentru persoan  25+2 Lei. Muzic : rorchestra de 

jaz Némedy Ladislau. Ve  I fi servit cu mâncari bune, eftine 
si beuturi excelente. B t lie de confetti si serpentin , consurs de 

dans si frumuse e cu premil de valoare. 
 
A Kolozsvári Magyar Dolgozók Szövetsége /MADOSZ/ 1938. feb-
ruár 19-én este 9 órai kezdettel, a Csárdás tánc 100 éves fennállásá-

nak évfordulója alkalmából nagy 
  

TÁNCESTÉLYT  
rendez a Vasas otthon összes helyiségében /Str. Catedralei 7./ mely-
re ön és b. családját tisztelettel meghívja a rendez ség. Belépti díj: 

személyjegy ára 25+2 lei. A zenét Némedy László zenekara szolgál-
tatja. Nagy konfetti, szerpentin csaták, tánc és szépségverseny, érté-

kes díjakkal.  
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Comitetul petrecerii –    Vigalmi bizottság: 
Demeter János  Haltvich Árpád  Csákányovszky Károly 
t.b. elnök ügyvéd t.b. elnök  t.b. elnök 

Presedintii – Elnökök: 
Varga László   Gottner Gyuszi Sárkány Jen  

Subpresedint – alelnökök: 
Gáspár József Spilovszki István Fogarasi László 
Sárkány József Tar Károly  Gáspár Béla 
Teremgazda titkár   zenegazda 

Casieri – Pénztárosok: 
Belló Béla   Németi István 

Controlori – Ellen rök: 
Daroci Béla   Balika Jani  Krausz József 
Ströck Márton  Sós Miki   Tövis József 

A táncestélyen készült kép. A rend rség is jelen van. 
 

Aranjatori – Rendez k: 
 

Ambrus Miklós Gál Sándor  Kiss József  Rencs György 
Ambrus József Györkös Ferenc  Kulcsár Jen  Sz cs Ferenc 
Antas János  György Endre Lupás Tibor  Szabó Károly 
Ágopcsa Gyula Horváth Jen  Müller Bandi  Szigeti András 
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Agopcsa Miklós Haraszti Károly Móni István Székely Ferenc 
Balló Sándor Hindrig János Majláth Zoltán Szondi Zoltán 
Bencze Mihály Héja Ferenc Mészáros József Szcrob Gy  
Bukfald Simon Hers Jóska   Marosi János Soós Andor 
Baier Giusztáv Haraszti Béla Mócsi Károly Süt  Lajos 
Both Misi  Haraszti János Mórvai Béla Sztolnai Gyuri 
Bernát László Hentes Károly Magyari Károly Sz cs Miklós 
Bakos József Horváth Lajos Molnár Ferenc Sz ke Sándor 
Böjte Péter  Jánosi Mihály Muresán Gábor Simon László 
Béres Lajos Jakab Gyula Nagy József Szaniszló István 
Csámpár Ferenc Kristóf József  Nagy Béla  Timicser Tarján 
Dombrádi Árpád  Olajos Pál  Kocsis János Tóth Sándor 
Dózsa Márton Koman László Olajos Lajos Téglás József 
Deák Ferenc Kacs Elemér Opris Márton Tóth László 
Ferkó Ferenc Kivkó Árpád Pap Sándor  Török Ferenc 
Goldstein Károly Korpádi Péter Pirs Miklós  Veress Béla 
Görög Márton K nig Ferenc Pap Dezs    Varga Béla  
Gál György Kovács László  Pessa Gábor Vasvári Elemér 
Gál Lajos  Kun Kálmán Piri József  Vonsza Ferenc 
Gál Gergely  Kovács László Reg ci Ferenc Zsigmond József 

 

Román, német és zsidó nemzetiség  n k is részt vettek  
a rendezésben 
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A MADOSZ központ mellett m köd  kommunista sejtnek az 
összetétele: Bányai László francia tanár, értelmiségiek képviseleté-
ben, Mezei Lajos a székelyek képviseletében, Szepesi Sándor mun-
kás, Tar Károly munkás, Rács Gyula paraszt, és felváltva egy Zoli 
és egy Jóska nevezet  a fiatalok részér l.  

 
1933-tól 1936-ig illegálisan m ködtünk, csak 1936-ban engedé-

lyezte az  ügyészség a jogi személynek kijáró m ködési engedélyt. 
Pénzt munkánkhoz nehéz volt szerezni. Felváltva olyan lakást bérel-
tünk, amelynek két kijárata volt, hogy ott gy léseket tarthassunk.  

1934-t l 1936-ig különböz  helyeken, az én nevemre volt bérel-
ve lakás, egyik szobában családommal laktam. Egész Erdélyb l jöt-
tek hozzánk azok, akiket a párt MADOSZ munkára beosztott. ott 
tartottuk a gy léséket, a vidékiek ott aludtak.  

Pénz kellett a szervezkedésekhez, de ezzel minding baj volt. Ab-
ban az id ben 636 tagot szerveztem. Egyik gy lésünkön Rácz Gyula 
jelentette, hogy két paraszttal beszélt. Akkori nyereségemmel és 
modortalanul szóltam: 

-  És így mikorra csináljuk a forradalmat!?   
Titkárunk, Bányai László gy lés el tt és közben is sugdolózva 

beszélt azokkal, akik a Párt tartományi vezet ségét l jöttek levezet-
ni a havi gy léseket. Józsa Béla vagy kicsi Fazekas Jóska jött több-
nyire. Bányai elvtársat is nyersen kritizáltam.  

- Mi az istent sugdolózol itt el ttünk!?  
Ahelyett, hogy felvilágosítottak volna engem, aki tele voltam h -

séggel és ambícióval a konspirációra, egyik paraszti furfangjával, 
másik intellektuális sért döttséggel haragudtak rám. Mindhárman a 
kommunistaságunknak ártottunk. De kés bb jól megértettük egy-
mást. M vel dtünk, és rendre megértettük azt, hogy másként kell 
viselkednünk egy intellektuellel, másként egy paraszt emberrel, ah-
hoz képest, ahogyan mi munkások szoktunk magunk között, szin-
tén, nyíltan. Aktivistánk mindegyikének voltak családi gondjai és ez 
idegessé tett mindnyájunkat. Az illegalitás mindennapi izgalmai, a 
lebukások miatt is idegeskedtünk, sohasem lehettünk biztosak hol-
napunkban. 

Bányai László és a felesége is franciatanár volt, baloldaliságuk 
miatt egyikük sem kapott katedrát. Éheztek. Rácz Gyula, otthagyta a 
pártért földjét, családját. Mezei Lajos akkoriban temette feleségét, 



126 

három kis gyerekkel maradt, akik az apjuk kommunista elve miatt 
éheztek, hányódtak. Engem válásom lelkileg is megviselt.  

Elém állt az egyik ifjú. 
- Ha nem adtok pénzt, hazamegyek! Brassói volt ez a Jóska.  Ak-

kor az Atilla út tetején egy külön telken lév  lakásba éltem. 1935-
ben és 1936 - ban, 700 lei volt a lakbér. Öttagú családot kellett eltar-
tanom, két gyerekemet, édesanyámat és a feleségemet. Titkárunk, 
naponta ígérte, hogy másnap kapom a házbért. Eltelt három hónap 
és sohasem kaptam meg a 2100 lejt. Ezt sérelmeztem, mert azt gon-
doltam, hogy valaki jogtalanul gazdálkodik pártunk pénzével. 
Hoványi Ilonával üzente a vezet ség: beleegyezek abba, hogy a 
2100 lej tagsági díjban maradjon? Igennel válaszoltam.  
 

Az általam bérelt illegális lakások címe: 
 
1934 – Kajántó utca 21 szám 
1935 – Monostori utca 80 szám 
1936 – Dob utca 7 szám 
1937 – Dr g lina utca 9 szám 
1939-40 – Kornis utca 6 szám, a Szilveszter féle palota.  
1940 -1943 – Görögtemplom utca 22 szám. 
1943-1944  - Szondi utca 10 szám. 

 
Az 1936 újév els  napján öt kockacukrunk maradt a teához. Sze-

pesi Sándor nálunk lakott, neki sem volt egy leje sem, de ennivalója 
sem. Ketten elosztottunk egy kockacukrot. Édesanyám, ráförmedt 
Szepesire:  

- Miért eszi meg a gyerekek el l a cukrot?!  
Összenéztünk, némán nyeltük a fél kockacukorral édesített meleg 

vizet.  
Az 1935 után következ  id kben, az akkori gazdasági krízis már 

a tet fokát érte. Sok volt a munkanélküli. Mi els  osztályú szak-
munkások is csak szezonmunkások lettünk. Azok, akik dolgoztak, 
keveset kerestek, abból nem lehetett megélni, csak nyomorogni. Hát 
azok, akik munkanélküliek voltak és nagy volt családjuk mib l, ho-
gyan élhettek? 

Abban az id ben volt id nk gondolkozni.  Átéreztem a mások 
nyomorúságát. Szerettem írogatni. Ezekb l megjelent az újságokban 
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is. Ha gyáván hátat fordítottam volna a Kommunista Pártnak és csak 
írogattam volna, talán másként alakult volna az életem… Sohasem 
akartam, mint egyesek, csak azért írni, hogy pénzt keressenek vele.  
Írnak, de érzelmeik egészen mási igazolnak - mondta nekem 1941-
ben: valaki  

- Nem szeretem Nagy Istvánt, mert bolond. A háború után a bol-
sevikhoz dörgöl zött, hogy kihasználja a konjunktúrát. Ma saját pa-
lotájában lakik és gazdag ember.  

Én is meggazdagodtam, gazdagabb vagyok becsületben és az 
enyém egész Románia.  
 

Újesztend  
 
Kilencszázharminchat, 
szólnak a harangok, 
Dolgozók, készen vagytok?!  
Indítsuk a hadat! 
 
Kongnak a harangok, 
újév köszöntött be. 
Sok szegény házhoz, 
csak a szél fütyül be. 
 
Sok gyerek és öreg, 
nem eszik, csak remél. 
Jobb esztend t várnak, 
Rég nincs náluk kenyér. 
 
Butaság, gyávaság, 
Pusztít mind a kett . 
Miatta nem lesz még 
boldog az esztend .  
 
Kolozsvár, 1.1.1936. 

 
Akkor írtam ezt a verset, amikor Szepesi Sándorral 1936 újév 

els  napján, csak egy kockacukor jutott kett nknek a reggeli teához.  
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Sok munkák voltak akkoriban.  
1935-ben a Pletyka völgyben, az erd  szélén rendeztük az ifjak 

akcióegységét kifejez  együttlétet. Jelen voltak a kommunista, a 
szociáldemokrata, a MADOSZ képvisel i, magyar és román parasz-
tok is. A románok részér l két értelmes paraszt ifjú jött Patáról 
Some f leanu, Dobokáról Fize an. A kommunista ifjak részér l egy 
ismeretlen fiatalember felolvasta a programot. A szociáldemokraták 
részér l Jordáky Lajos (Bubi) beszélt, mindenben egyetértett ve-
lünk. Szerettük ezt a mosolygós, szimpatikus embert. Megöregedett, 
de még mindig Bubi maradt.  

A Pletyka-völgyben szemináriumokat rendeztünk. Az el adók, 
Balogh Edgár, Vincze János, Bányai László, Bugnariu és Miclea 
elvtárak tanítottak minket. 

1936 után a Marosvásárhelyi találkozó el készítése volt soron. 
1937-ben a dévai nagy Egységfront összejövetelének el készítése. 
Az Egységfront érdekében delegációink látogattak a különböz  pár-
toknál. 1938 körül az írók találkozóját rendeztünk a Zápolya utcá-
ban, a pincérek szakszervezetével. 1939 utolsó napján népi találko-
zót, békegy lést tartottunk a Zápolyi utcában, az ortopéd kórházzal 
szembeni házban, ahol Krausz Jóska elvtársunk lakott. Jelen voltak: 
Józsa Béla, Nagy Pista, Bányai László, Vincze János, Séra Zoltán. A 
munkásokat Szepesi Sándor, Vincze Ferenc, Tar Károly, Krausz 
Jóska, Bertha Laci, és K m ves Sándor képviselte. Az 1941-es le-
bukások idején ez a gy lés is nagyon érdekelte a rend rséget, Bartha 
Laci beköpte az utcát, de nem tudta megmondani, hogy melyik ház-
ban volt, mert este sötétben mentünk be, hajnal el tt távoztunk.  

1940. május 10-én revízió ellenes felvonultatást tartottunk. A Ko-
lozs megyei magyar parasztság díszmagyar öltözetben volt jelen. A 
pártunk politikája volt, hogy románok és magyarok együtt harcol-
junk a fasiszták által irányított revíziók ellen. Err l mostanában 
olyanokat írnak, ami nem felel meg a valóságnak, és olyanokról, 
akik nem voltak  aktivisták és nem ismerték a pártpolitikát.  

A párt ismeretleneket állított azok helyett, akik már közismertek 
voltak, nem azért mert nem voltak elég képzettek vagy becsületesek, 
hanem konspiráció miatt. Magyarországon megjelent egy könyv az 
erdélyi kommunista mozgalomról. Aki írta – Csatári - olyanoktól 
gy jtötte az anyagot, akik nem ismerik a mozgalmat, és ezért a szo-
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ciáldemokraták javára írják a Kommunista Párt tevékenységét.  
Kevesen irányították a mozgalmat. Józsa Béla, mártírhalált halt, 

sírba vitte sok h séges emberünk nevét, a névtelenek kitartó tevé-
kenységének történeteit. Farkas Jóska önéletrajz írásában nem ír a 
MADOSZ-ról. Szándékosan elhallgatta. Öt évig irányítója volt, tar-
tományi vezet ségi tagként. Vajon mi lehet ennek az oka? Írása Ma-
gyarországon jelent meg. Talán kellemetlen volt neki a MADOSZ 
harcait emlegetni? Farkas Jóska, Rácz Gyula, Nonn Gyurka, Séra 
Zoltán a MADOSZ volt elnökei nem érdemelnek említést? És az 
egyszer  emberek? Olyan cselédek is voltak, akik megspórolt pén-
züket adták a mozgalomnak. Például amikor az erdélyi Magyar Szó 
lapunkat megjelentettük.    A székely cselédekt l 2.000 lejt gy jtöt-
tem, és adtam a Balogh Edgárnak kezébe.  

Ünnepek alkalmával gy jtöttünk pénz. Vincze Jánosék antifa-
siszta rigmusokat írtak, gyerekek mondták, és házról házra jártunk. 
Gazdag szimpatizánsok dobtak ünnepi terített asztaluk mell l 10-20 
leit. A proli gyerekek velünk együtt éhesen, rongyosan bámulták 
jólétüket. Ezek közül a szimpatizánsok közül többen ma másoknál 
nagyobb nyugdíjat kapnak. Ezek mindig konjunktúra emberek vol-
tak. 

Nehéz, talán nem is lehet Párt történetét úgy megírni, hogy igaz 
legyen. Sok mindent és sokakat sírba temetett a háború sok jó zsidó 
elvtársainkkal együtt. Sokan vannak ma olyanok, akik szeretnek na-
gyokat mondani. Üzenem mindeniknek, hogy csak annyit mondja-
nak vagy írjanak, amennyit dolgoztak. A MADOSZ-isták dolgoztak 
a legtöbbet és leghelyesebben romániai népek érdekében. A törté-
nelmekb l ne csináljunk samunadrágot, amit ketté lehet tépni! 
A földet sem lehet megállítani, hogy ne forogjon. A napot sem lehet 
úgy irányítani, hogy csak reánk süssön. A kommunista párt történel-
me nem az, amit idegenek tépázzanak, rángatnak érdekeik és politi-
kájuk szerint! Félre kell már seperni a konjunktúra lovagokat az út-
ból! Ezek külön-külön és együtt is ellenségei a haladó nézeteknek, a 
tudománynak. 
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Ezt a képet a Károly park-
ban csináltattuk. Zeroni 
Romulus és Tar Károly 
1938 novemberében. 
 
 
1938-ban Segesváron tar-
tottál a Romániai Kisipa-
rosok Országos Kongresz-
szusát. A kolozsváriak 620 
aláírással ellátott petíció-
val küldtek. Átmentünk 
Fehéregyházára és a Pet -
fi emlékoszlopnál csinál-
tattunk ezt a képet.  
Kurkó Gyárfás – jobb- 
oldalt hátul állva, Tar  
Károly – elöl baloldalt, Fo-
dor Pataki Ádám – jobb-
oldalt. 
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1938-ban felkeresett Rácz Gyula, többször járt nálam bizonyos 
szervezési dogok megbeszélése érdekében. Idegesebb volt, mint 
máskor. Pártfeladatként azt a megbízást adta, hogy menjek el Hol-
landus elvtárshoz és verifikáljam le, tudjam meg, hogy ki szedi t le 
a havi 100 lejt, amit a mozgalom támogatására felajánlott? Teljesí-
tettem a feladatot és jelentettem Rácz Gyulának, hogy Hollandustól 
Réti Lajos veszi át a pénzt. Így aztán tudomásomra jutott, hogy Réti 
Lajos a felvett pénzt nem adta át a párt megbízottjának, elköltötte, 
ahogyan ezt mások is megtették. Ez lelkileg annyira megrázott, 
hogy idegösszeroppanást kaptam, az egyik karom megbénult. Nem 
azért, mert beteges voltam, hanem azért mert becsületesnek hittem 
társaimat, elvtársaimat, Réti Lajost is, s a csalódás, lesújtott.  

Bányai László elvitt az sógorához, aki idegorvos volt és meggyó-
gyított. Réti Lajost kizárták a pártból. A felszabadulás után nagyfiú 
lett, hazugságokkal rágalmazta Rácz Gyulát, Bányai Lászlót és en-
gem. Azt terjesztette rólam, hogy önként mentem Horthy-
katonának.  

 
A székelyeknek nagyon rossz megélhetési lehet ségük volt a régi 

rendszerek idejében. Minden városban lehetett székely bolti szolgát 
találni. Bucure tben már közel 200.000 székely kereste a kenyerét. 
Abban a brosúrában, amit 1932-ben irt Huszár Sándor, az áll, hogy 
Bucureti Crucea Piatr  nev  külvárosában több mint 20.000 székely 
lány prostitúcióból kényszerül megélni. Nehéz helyzetük megtaní-
totta a székelyeket gondolkozni. Olyan kifejlett lett az agyuk, hogy 
sokan közülük az ügyvédeket is zsebre vágták. Sok üzleti szolgának 
otthon egész raktára volt az üzletekben lev  árukból. A régi rend-
szerben tanult szokásoktól nem tudtak, nem tudott megszabadulni 
Réti Lajos sem. De a becsületes csavaros esz ek nagy hasznára vál-
tak a kommunista mozgalomnak. A felszabadulás után nagyon sok 
jó káder került ki közülük. De az a sok prostituált lány és az a sok 
bolti szolga, kiket a régi, elzüllött, kizsákmányoló rendszerek rá-
kényszerítettek, hogy erkölcsileg és egészségileg megfert z djenek, 
ezek az emberek a felszabadulás utáni id kben nagy munkát adtak a 
szocialista rendszerünknek, mert a sok betegséget és az erkölcstelen-
ségeket ki kellett gyógyítani és nevelni, mert be vannak gyökerezve 
mélyen a családokban is,. Az oltyánoknál ugyan ez a helyzetkép. 
Náluk is a hegyes vidékek nem adtak megélhetési lehet ségeket. 
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Ezekért volt már az illegális id kben a MADOSZ-nak programja, 
amiket sokszor tárgyaltunk, hogy a székelyvidékeken fafeldolgozó 
gyárakat építeni, hogy munkához, keresethez juthassanak a széke-
lyek. A régi úri rendszer alatt nem tör dtek sem a székelyekkel, sem 
az oltyánokkal, vágatták a sok feny t és szállították, a legtöbbet 
Angliába, mert az angolok jól megfizették, mert náluk nincsenek 
erd k.  

    A székelyek és az oltyánok még mindig vitatkoznak azon, 
hogy melyik felekezethez tartozók követték el Mózessel szemben a 
kifogást? A római katolikusoknak ahova a székelyek tartoznak nagy 
részben, vagy a görög katolikusok ahova az oltyánok tartoznak? 
Tudniillik az történt, hogy amikor Mózes megírta a Tízparancsolatot 

és elküldte a földön él  népekhez, hogy jó-
váhagyják azt. Az apostolok kihúzták a he-
tedik parancsolatot: ne lopj!. Azóta van a 
hetes számon vonás, mert a hetedik paran-
csolatot nem ismerték el. Még mindig vitat-
koznak a székelyek és az oltyánok azon, 
hogy Fáráó, vagy az apostolok húzták ke-
resztül a hetedik parancsolatot. Bízok a 
kommunizmusban, hogy meggyógyítja ezt a 
betegséget is  
 
1936 után a MADOSZ legális lett, nekem 
többféle munka jutott. Voltam megyei és 
központi kiküldetéseken is. Többször vol-
tam Torda megyében, Vásárhelyen, Brassó-
ban, Segesvárt, Bukarestben. Torda megyé-
ben és Marosvásárhelyen, a paraszt küldöt-
teket felkészítettem a Frontul Plugarilor és a 
MADOSZ Egységfront Groza Péter által 
tartott dévai nagygy lésére.  
 

Irány a falu. 
Magyarfenes és Szentlászló közötti úton 

készült ez a kép.  
Falusi instruktor 1937-ben. 

A táskámban a propagandaanyagok.  
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1938-ban Segesvárt tartották a Romániai Kisiparosok Országos 
Kongresszusát. Több száz magyar munkás aláírásával petíciót ter-
jesztettem a kongresszus elé, amelyben a kisebbségi dolgozók sérel-
mei álltak. Önállósítási segélyt, adókedvezményt kértünk, amit a 
románok megkaptak, a magyarok nem.  

1937. novemberében a MADOSZ delegáltjaként, Zaroni Romu-
lusszal, a Frontul Plugarilor képvisel jével jártam Bukarestben. 
Mauer Gheorghe kalauzolt. Bukarest külvárosában, egy egyszer  
lakásban találtuk. A polgári pártok központjába és lapszerkeszt sé-
gekbe kisért, ahol átadtuk felhívásunkat a fasizmus és a háborúelle-
nes egységfront kialakítására. Leadtuk a Liberális Pártnak, a Nem-
zeti Paraszt Pártnak, a Szociáldemokrata Pártnak, a Magyar Pártnak, 
a Ciocanul Pártnak, a Gelerista Pártnak, a Zsidó Pártnak, de csak a 
Zorile nev  lap közölte, a többiek hallgattak. Ha akkor megteremtet-
ték volna az Egységfrontot Romániában nem lett volna háború. Nem 
pusztult volna el sokszázezer ember. Akkor már folyamatban volt a 
pártok megszüntetése. 

Tudtuk, hogy királyi diktatúra következik.  
     

* 
   Ekkoriban a szakszervezetben nem kommunistaként beszéltem, 

hanem mint a magyar dolgozók szövetségének az aktivistája. 1936-
tól a MADOSZ legálisan elismert politikai szervezet volt Romániá-
ban. Nem használtam az „elvtárs” megszólítást. Magyar és román 
testvéreket mondtam. Stroiat rázta a hideg, amikor ezt hallotta.  

Romániában is a nacionalizmus cselfogásaival, a sovinizmussal 
táplálták a román tömegeket, hogy azután egy újabb b rt húzhassa-
nak le róluk a kizsákmányolók. Az egységfrontot hirdettük.  

Egy nagygy lés alkalmával lelepleztem a jobboldali szociálde-
mokratákat. Stroiaék kituszkoltak az ajtón, de visszamásztam abla-
kon, embereink körülfogtak és tovább beszéltem. Ha akartam volna 
Stroiaékat kidobathattam volna saját szakszervezeti otthonukból, 
mert a tömeghangulat akkor is mellettünk volt, de hátuk mögött ott 
állt a hatóság.  

1936-ban, román húsvétkor rendeztük a MADOSZ országos kon-
ferenciáját. Irodánk már legálisan m ködött mégsem adtak enge-
délyt a konferencia megtartására. Összehívtuk engedély nélkül. 
Amikor a Farkas utca 16 szám alatti helyiségünkben együtt volt a 
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központ, tíz órakor megjelent a rend rök és bevittek mindnyájunkat 
a kerületi rend rségre. A házmester, egy magyar párti kortes árult el. 
Háromszor rendeltek az ügyészségre. Megbüntették Kurkó Gyárfás 
elnököt és Bányai László f titkárt, négy-négy ezer lejre. Minket fel-
mentettek.  

Kétszer voltam letartóztatva, de elítélni nem tudtak.  
1939 januárjában a királyi diktatúra betiltatott minden politikai 

pártot és szervezetet. Engem a párt megint a Kolozs megyei parasz-
tokhoz osztott be, paraszt instruktorként dolgoztam. Három község-
gel tartottam a kapcsolatot, Szászlóna, Magyarfenes, Szentlászló. 
Nagyon ébernek kellett lennem, mert a falvakban a meger sítették a 
csend rséget. Az utakat csend rök, de éjjeli rök, bábaasszonyok és 
kitudja még kik rizték.  

1938-1940-ben sok kisebbségit: magyart, zsidót és németet be-
hívtak katonai munkaszolgálatra a szovjet határ mentén bunkereket 
építeni. 1938 telén utasítást kaptam, hogy szervezzem meg azokat az 
asszonyokat, akiknek a családfenntartóit behívták munkaszolgálatra. 
Magyarfenesen er s volt a kommunista sejt. Volt három elvtársn , 

k megszervezték a szentlászlóiakat és a szászlónaiakat is. A kit -
zött nap délel ttjén behoztuk ket a Prefecturára (megyeházára). 
Követelték, hogy eresszék haza a férfiakat, adjanak segélyt, t zifát, 
meleg ruhát a gyermekeknek. A városban ugyanarra a napra munka-
nélküliek tüntetését szerveztünk. Sikeres akció volt. A három köz-
ség asszonyai betódultak a megyeháza folyosójára, kiadták maguk-
ból a sok elkeseredést. Tüntettek! Írást is átadtak. A f téren is  nagy 
tüntetés volt. Munkát! Kenyeret! - volt a jelszó. A tüntet k felfordí-
tották a kenyeres szekereket, szétosztották a kenyeret a munkanélkü-
lieknek. Mire a hatóság észbe kapott, addigra már mindennek vége 
volt. A falusi asszonyok vezet it, Kiss Annát és Orbán Ilonát behoz-
tuk a megyei pártértekezletre, amit éjszaka tartottunk a Honvéd utca 
végi illegális lakásban. 

A magyarfenesi Kiss család kommunista család volt. Kiss Fe-
renc, Kiss Albert és Feri öccse k m ves volt. Az édesanyjuk szere-
tett minket, okos falusi néni volt, vigyázott reánk, rködött, amíg a 
házukban megbeszélést tartottunk. Ferit többször bevitték munka-
szolgálatra, hogy ártalmatlanná tegyék. A magyar id kben ugyanezt 
tették vele. Behívták kiképzésre, aztán kiküldték a frontra. 1944-ben 
Tordánál volt a front, Kiss Feri onnan megszökött s elbújt egy pin-
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cében. A román katonák elfogták és elvitték Brassóba, a fogolytá-
borba. Hiába szaladgált Kiss Anna, hogy segítsen a férjén, elvitték, 
a Szovjetunióba, marhavagonban halt meg egyik legjobb elvtársunk. 
Klein Bandit és Jozepovics Reginát, illegális kommunista zsidóként 
Kissék bújtatták Monostoron, Kalányos utcai lakásuk padlásán. Ha-
lálbüntetés járt érte, ha lebuknak. Mégis elvitték Kiss Ferit.  

Történt még nem egy ilyen, hasonlóan  szomorú eset.  
 

A fenesi proletároknak 
 
Rossz sors helyett jobbat élni, 
Vágyunk mi, és mindazok,  
kik nem akarunk tovább t rni,  
kik, csak jó tettekben gazdagok. 
 
------------------------------------ 
Kolozsvár, 1939. 

 
Sokszor voltunk delegációban a szociáldemokratáknál az egység-

front érdekében.  
1940 május elseje el tti napokban reszkíroztuk, megint elmen-

tünk. Akkor már veszélyes volt minden ilyen akció. 1939-ban a ki-
rályi diktatúra betiltott mindenféle szervezetet. A jobboldali szocde-
mek besúgásokkal is foglalkoztak.  

A delegációban öten voltunk: Dózsa Márton, Szepesi Sándor, 
Galambos Vilmos, Péter Lajos és én. A szociáldemokrata vezet -
ségbeliek voltak vagy tízen. Mi, a veszélyes politikai helyzetr l be-
széltünk. A munkásegységfront szükségességét hangsúlyoztuk.  

 Mint máskor is, nem vették komolyan. Amikor eljöttünk, én 
csuktam be az ajtót. 

Hallottam az egyik szocdem ezt mondta:  
- Az anyátok …csája!  
Visszamentem. 
 - Nem ismétlem, amit egyikük mondott, mert maguknak benne 

vannak a sajátjukban fejest l, szemest l. Ezért nem látják, azt a sú-
lyos politikai helyzetet, amiért mi a munkásosztály érdekében cse-
lekvésre kértük magukat! 

Ezt a verset akkor írtam: 
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Jön a tavasz!  
 
Jön a tavasz, szocdemek! 
A medve is útra kelt, 
megunta a barlangot, 
a talpnyalásból elég volt. 
Fergeteg hajtja a vadat, 
mint héja a madarakat. 
Nem vagy héja, sem fergeteg, 
a bolsikat te kergeted!? 
Burzsuj spiclik, szocdem urak! 
Szidjátok a harcosokat?! 
Nincs fedél házatokon, 
fergeteg a nyomotokon, 
Tisztul az ég, süt a napunk, 
mi többen, s együtt vagyunk!  
 
K.-vár, 1940. május 1. 

 
Ezt a verset 1938-ban közölte az Erdélyi Magyar Szó. A szer-

keszt ségben dolgozott egy nagypolgári családból származott elv-
társn . Szerette volna, hogy udvaroljak neki. Nem voltam hajlandó. 
Ezért azt ajánlotta ne zavarjam verseimmel a szerkeszt séget. 

Versben válaszoltam neki.  
 

Egy úrilánynak 
 
Kisasszony neked írok én, 
Neked, ki sietve lenéztél 
Elkapott a romboló hiúság, 
amit gy lölök. Óh, ne kínozd e lányt, 
Kisasszony, ismertél már szegény proletárt!?  
Egynek bár kezébe adtál ceruzát? 
Nem kísért engem hiúság te lány, 
el nem ejtem gúnyodért ceruzám. 
Szegények közt élek, hol szólni így szokás,  
szegény vagyok, s az vagy te leány. 
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Nézd a vörös napot, felettünk száll.  
Megszárad a festék, lepereg a sár, 
megérted majd, mit ír ceruzám, 
Magadat gúnyoltad, tanulj babám! 
 
Kolozsvár, 1938 

 
Sok évtizedes harcos múltam alatt sokféle emberrel találkoztam a 

pártban. A munkásokkal, parasztokkal könnyen lehetett eredményes 
munkát kifejteni. De az intellektuelekkel tapintatosan kellett együtt-
m ködni. M veltségükre, tudásukra nagy szükség volt a mozgalom-
ban. De ahol veszély volt, ott vitatkozni szerettek, kibújni a veszé-
lyek alól. Egyenes ember voltam, szembeszálltam velük.  

Versben így jellemeztem ket.  
 

Intellektuelek 
 
Nem azért keresem az igazságot,  
Mert nem tisztellek titeket, 
Azért keresem, mert vitatkozom, 
ha nem értek egyet veletek. 
Nem harcolunk mi hiúságért, 
hanem a népért, az igazságért, 
Nem azért nem szeretem köztetek 
mert lenéztek, amikor az igazságban  
nem mindenkiét keresitek. 
 
Kolozsvár,1938. 

 
Idézet egy szerkeszt i üzenetb l: „Versében sok érzés van és na-

gyon id szer . Itt közöljük: 
 

Egy vágya van a világnak 
 
Egy vágya van a világnak, 
Ezért áldozni kész, 
Azért a szabadságért, 
A magyar mindenre kész. 
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Szabadság és testvériség, 
Érte meghalnánk, 
Vesszenek kik nem békéért, 
Másért harcolnának. 
 
 
Jöv t, Jöv t! Nem pusztítást, 
A józan ifjúságnak, 
Jöv t csak k adhatnak, 
Ennek a világnak. 
 
Csak úgy lenne a világon 
Szabadság és béke, 
Ha a földön minden ember, 
Ember s nem más lenne! 

  
Ez a versem az Erdélyi Magyarok hetilapban jelent meg 1938.-

ban.  
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Magyar id ben 

 
1939 tavaszától háromszor is kaptam behívót katonai szolgálatra.  
1940 augusztus elsején elvittek a Prut partjára bunkereket építeni 

a szovjet határra. 
Hoványi Ilona volt akkor a sejttitkárunk. Jelentettem. Az volt a 

válasz, hogy be kell vonulnom, ott pedig nem dolgozni, szabotálni, 
felvilágosító munkát kell végezni. Elvittek sok magyarral, zsidóval 
együtt munkaszolgálatra.  

Moldovából akkor már több vonatot láttunk visszatérni. Katona-
tiszt családokat hoztak, bútorostól, mindenestül.  

Egy Prut közeli faluban bekvártélyoztak. A kolozsvári Józsa Sán-
dorral és Márton Antallal, egy zsidó fiúval voltam együtt. Ez a Már-
ton illegális létére gyáva, úri típusú fiú volt. Hatan voltunk egy roz-
zant házban, a földön szétszórt szalmán. A másik három szatmári 
illet ség  volt. Éjjel három órakor kiabálást hallok, felzavarták a 
munkaszolgálatosokat. Nem szóltam semmit, a többieknek úgy 
aludtak, mint a tej. 

Kétszáz méterre voltunk a falutól. Azt hittem jönnek a szovjetek, 
ezért hajtják visszafelé az embereket. Reggel öt óra felé aludtam el, 
mert Károly fiam sorsáért aggódtam, akiért tartásdíjat kellett fizet-
nem. Egy román öregasszony gondozta t testvérével együtt.  

Tíz órakor ébredtünk fel. Kibújtunk a szalma közül, s akkor lát-
tuk, hogy a cigány sintérnél szállásoltak el. Összecsapta kezét a ci-
gány, s mondta, hogy az éjjel társaink, targoncákkal, lapátokkal, 
csákányokkal elmenekültek.  

- Há, jönnek az oroszok - mondta házigazdánk mosolyogva.  
Lármát csaptam, hogy miféle dolog ez, nekünk nem szóltak. Pa-

koltunk és mentünk a bíróhoz. Ott megismételtem m felháborodá-
somat. Kérdeztem merre ment a trupa (csapat), és merre az orosz 
határ? Mikor kijöttem a bírótól, a fiúknak, fordítva mondtam, hogy 
merre ment a román hadsereg és merre van az orosz határ.  

Elindultunk a Szovjetunió felé. Mentünk vagy másfél órányit. 
Lóháton vágtatva jött két román tiszt. Kiabáltak. 

- Nu vin ru ii! (Nem jönnek az oroszok?) És vágtattak tovább.  
Visszafordultunk. Látszott a vasútállomás. Azt tanácsoltam társa-
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imnak, menjünk az állomásra és érdekl djünk, hol vagyunk. Ia ihoz 
(Jászvásár) közel voltunk. Megegyeztünk abban, hogy odamegyünk. 
Jött a vonat, jegyet váltottunk, délután két órakor Ia iba érkeztünk. 
Bementünk egy vendégl be, ettünk két-két adag ciorba de purcel-t 
(malachús levest). 

 Egy derék bajuszos ember, amikor meghallotta, hogy magyarul 
beszélünk, megkérdezte, honnan valók vagyunk. Elújságolta, hogy 
aznap délben bemondta a bukaresti rádió, az oroszok tárgyalnak Ro-
mániával, és megegyeztek, hogy nem azonosítják magukat a mün-
cheni döntéssel, nem tartanak igényt Besszarábiára. Ezt tárgyalták 
Ia iban.  

Azt is meg tudtuk meg, hogy Erdélyt Kolozsvárig visszaadták 
Magyarországnak.  

A három szatmári tobzódott a nagy örömt l. Két liter bort kértek. 
Poharakat hozattak, de mi kolozsváriak nem ittunk. Nem beszéltünk 
össze, de mindhárman kitaláltunk valamit, és visszautasítottuk az 
italt.  

Csalódtam, hogy nem jönnek az oroszok. 
Jöttek Horthyék.  
És május 16-án Bonccal, a mérai paraszttal, vittem azt a nagy 

táblát, amire az volt írva, hogy nem revíziót akarunk.  
A ia i-i vendégl ben megbeszéltük miként juthatunk Kolozsvár-

ra. Azt tanácsoltam, váltsunk jegyet Pa cani-ig, ha elfognak, ne le-
gyen Kolozsvárig szóló jegy nálunk, mert akkor szökevényként gy -
lik meg a bajunk. Azt ajánlottam, ne Ia iban üljünk vonatra, hanem 
menjünk a legközelebbi állomásig, ott váltsunk jegyet Pa cani-ig. 
Ha elfognak, azt mondjuk keressük a trupát, mert otthagytak minket. 
Éjfélkor értünk Kukutyinba, tizenöt kilométerre van Ia i-tól, csángó 
magyar falu. Egy órakor ültünk vonatra, fél kett kor már le voltunk 
tartóztatva. A vonaton szolgálatot teljesít  patrul ( rjárat) vezet je 
igazoltatott. A WC melletti sarokban ráborultam a sok csomagra. 
Alvást színleltem. Az rmester négy szuronyos katonával volt. Iga-
zoltatás után, hogy ellenünk hangolja az utazókat, jó hangosan ezt 
mondta: 

- Nézzétek, ezek a zsidók és magyarok megtudták, hogy nekik 
adták Erdélyt, és már el is szöktek a katonaságból. Ekkor elébe ug-
rottam. 

 - Nézze meg a jegyeinket! Pa cani-ig szól! Oda megyünk, keres-
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sük a parancsnokságot, mert az éjjel egy másik okos rmester azt 
hitte, hogy jönnek az oroszok és úgy megijedt, hogy eliszkolt, elha-
gyott bennünket!  

- Nézzétek, ezt a ravaszt!  
De az utazok azt kacagták, amit mondtam. Az rmester össze-

húzta magát, és egy szuronyos katona rizetében hagyott. rz nk 
szegény, úgy nézett ki, mint akinek ellopták a ruháját és a bakancsát 
és onnan pótolta, ahonnan tudta. Bambán nézett reánk, mosolygott. 
Kérdezte, tiszt voltam-e? Dehogy voltam tiszt, válaszoltam, náluk 
sokkal jobban lövök. Jót kacagott.  

- Amikor megáll a vonat pa cani-i állomáson, vegyétek a hátizsá-
kot, találkozunk a másodosztályú váróteremben el tt. Ez a katona 
nem jön utánunk, mert  csak a vonaton teljesít szolgálatot – mond-
tam társaimnak. 

 Akkor megszólalt a katona magyarul, bihari tájszólással. 
- Ha in akarnik, utul irnim magikat! Ha pizem vúna utiköltségre 

inis elszöknik… 
Meglep dve kérdeztem: 
- Hova való vagy? 
Nagykároly mell li, erdélyi gyerek volt. Zakatolt a vonat a váltó-

kon, szólt a katona, hogy közeledünk az állomáshoz. Megállt a vo-
nat, leugrottunk. A jár r parancsnokot nem láttuk sehol.  

Rengeteg volt az utas. Jómódúak, menekül k, akik napokkal az-
el tt menekültek Csernovic felöl. Megérkeztünk a másodosztályú 
váróterem elé. A közelben volt a katonai szállítási parancsnokság 
irodája. Fegyvertelen katona teljesített szolgálatot az ajtóban. Mond-
tam a többieknek, odamegyek szimatolni.  

Kérdem, a katonától, mikor van a szolgálati id ? Holnap reggel 
10 órakor volt a válasz. Mintha nem tudnám mitév  legyek, fenn-
hangon mondtam:  

- Addig mit csináljunk?  
- A maguk gondja - felelte. 
Jól voltunk öltözve. Bakancs, sportnadrág és viharkabát. Beül-

tünk a másodosztályú váróterem sarkába egy asztal köré. Tíz perc 
múlva aludt a társaság.  

Az asztalon volt egy újság, otthagyta valaki. A vezércikk nagybe-
t vel hirdette: Nu vin rusii! Criza în Transilvania. (Nem jönnek az 
oroszok. Krízis Erdélyben!)  
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Már nemcsak a fiamért aggódtam, hanem arra gondoltam, mi lesz 
velünk, akik a horthyzmus  ellen harcoltunk, úgy szerettem volna, 
úgy reméltem, nem Horthyék és nem Hitlerék jönnek Romániába.  

Ráborultam az asztalra és elaludtam.  
Reggel hat órakor érkezet a gyorsvonat Vatra Dornei felöl.  
A nagy forgalomban végül mindenki felült a vonatra, és beszél-

getni kezdtünk, tanakodtunk, mit csináljunk?  
- Reggelig legalizálva vagyunk - állítottam, mert azzal, hogy ér-

dekl dtem az rt l a hivatali órák fel l, igazoljuk, nem vagyunk 
szökevények.  

Hirtelen négy fiatal alhadnagy rontott be a váróterembe. Szétnéz-
tek, meglátták Mártont, akinek nagy orra elárulta, hogy zsidó. Az 
egyik odament hozzá, azt kérdezte hangosan, hogy zsidó-e? Igen, 
felelte Márton. Akkor mind a négyen ráordítottak, hogy menjen ki.  

Márton kiment.  
Román újságot tartottam a kezemben magam el tt, mintha olvas-

tam volna. Idegességemben úgy jártam, mint a pesti kávéházban a 
székely, fordítva fogtam az újságot. Az egyik tiszt felém tartott. 
Földre dobtam az újságot, hátamra vettem a hátizsákomat, a Márto-
nét feltettem a fejemre, indultam kifelé, így demonstrálva a zsidóval 
való szolidaritásomat.  

A többiek gyáván várták, amíg kikergették ket. Józsa Sándor, 
azt gondolta magában, hogy mert  kisiparos, nem mernek neki 
szólni. A másik három monarchista renegát nézeteket vallott, vakon 
támogatták azokat, akik a Feszítsd, feszítsd meg!-et kiáltottak.  

Mártonnal, a pa cani-i állomás mögötti mocskos sátrak közé 
mentünk, ahol kovrigot (perecet) és brágát (köles sört) árultak. Ezek 
a csemegék közé sorolt áruk voltak.  

A Balkánról Romániába özönl  görögök, törökök, zsidó kereske-
d k hozták be még 1600-1700 körül. 1940-ben regátban és Erdély-
ben terjesztették.  Bákói katonáskodásom alatt sokat fogyasztottam 
bel le magam is.  

Miközben, Mártonnal ropogtattuk a perecet megjöttek a többiek 
is. Hiába dics ítgették Hitlert magyarul, a román hitleristák kidob-
ták ket a másodosztályú váróteremb l. Ezek a fiatal román tisztek 
akkor érkeztek haza a német katonai akadémiáról. Antonescu küldte 
ki ket Németországba katonai kiképzésre.  

Semmi kedvem nem volt hazamenni a horthysta Magyarországra.  
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Megegyeztünk, hogy tíz órakor, a katonai szállítási parancsnoktól 
kérünk útbaigazítást.  

- Azt hittem, hogy állatkeresked k, merthogy állatszállítással 
foglalkozom a hadseregben – mondta kacagva.  

1939 óta a Besszarában rekedt parasztoktól olcsó áron felvásárol-
ták az állatokat, amiért a németekt l kiselejtezett ócska felszerelést 
kaptak.  

Azt tanácsolta százados, hogy menjünk a katonai parancsnokság-
hoz, amely négy kilométerre volt a pa cani-i állomástól. Nem mer-
tünk mind odamenni, úgy döntöttünk, hogy Józsa Sándor, aki job-
ban tudott románul, menjen, közösen fizetjük az útiköltségét. Tizen-
egy órakor indult, estére tért vissza az utolsó vonattal.  

Elbújtunk.  
Megérkezett, viccel dött. Egyszer csak el veszi a papírokat.  
- Az anyátok… - mondta - ettetek, ittatok én meg egész nap éhez-

tem. Itt van, né! Kolozsvárig még foaie de drum (ingyenes útlevél) 
is van. Mindent elintéztem!  

Tíz perc múlva indult az utolsó vonat hazafelé, összeszedtük ma-
gunkat.  

Megérkezett rengeteg utassal a vonat. Sokan tértek akkor vissza 
Bukarest fel l Erdélybe. Jött a nagyszakállú kalauz, belénk kötött, 
mert nem pecsételtettük le jegyeinket az állomáson.  

- Kell neki egy pol (egy húszas)!  
Megkapta húszasát, visszaadta a papírjainkat és minden rendben 

volt. Így volt ez az akkori korrupt Romániában. Akkor mondta Józsa 
Sándor, hogy  egy százast adott az rmesternek a papíjainkért. 

  
Miután hazaérkeztem, néhány napra rá, megjöttek a horthysták 

Kolozsvárra. El z  nap szaladt hozzám Ács Ilona sírva, panaszolta, 
hogy az anyaországból érkezett fiatal nagyságos asszony azt mond-
ta, takarodjon. Az öreg Nagy Gábornénál cselédeskedett, az öreg-
asszonyt gondozta. A MADOSZ irodája a Nagyék házában volt, a 
F tér 12 szám alatt.  

Kezd dött az üldözés, de arra nem gondoltam, hogy Ács Ilonát 
értem rakják ki állásából. Vigasztaltam. 1937-t l, mint férj és fele-
ség éltünk. Azt mondtam neki, ha vállalja, hogy jóban, rosszban ki-
tart mellettem, költözz hozzám. 

1940. augusztus 25-t l közös háztartásban éltünk.  
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A színház felé 
fiammal az anyja 
vásárolta magyar 

öltözetben és 
Bocskai-
sapkában 

 
 

 
Eljött a magyar hadsereg bevonulásának napja. Kíváncsi voltam 

a felszerelésükre. Kolozsvár utcái, a F tért l a Monostorig tele volt 
ünnepl kkel.  

Bevonulásuk a háború el szele volt.  
Amikor az Unió utcából a Mátyás király szül háza felöl betér-

tünk, sikítozás kiabálás hallatszott, menekült a nép a kapuk alá. Egy-
mást taposták az emberek.  

Másnap megtudtam, mi történt. Az id  borús volt, a fellegek le-
ereszkedtek a torony tetejéig, a szél hajtotta a felh ket úgy t nt d l a 
torony.  

Akkor Péter Lajos elkiáltotta magát:  
- D l a torony!  
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Menekült a nép. 
Miután a nép lecsillapodott, elindultunk a feleségemmel a város 

peremére.  
A ment állomás el tt, az út túloldaláról meglátott Balázsi Imre. 

Átszaladt és leköpött, hazaárulónak nevezett. 
- Eredj az anyádba, velük együtt - mondtam dühömben, és tovább 

mentem.  
Jöttek a lovas jár rök. Nagy meglepetésemre egy elvtárs, aki a 

vörös segélynek is kotizált, a feleségével együtt lelkesen tapsoltak.  
Hátulról vállon fogtam és magam felé fordítottam.  

 is szembeköpött.  
- Te szerencsétlen, miért nem vártál, hogy egyszerre tapsoljunk?  
Továbbmenve láttam Ágostont elvtársat, az els  világháborúban 

szerzett kitüntetéseivel a mellén és a karján vastag nemzeti szalag-
gal.  

Katonák cirkáltak az útszéleken.  
Köszöntöttem az egyiket, és beszédbe elegyedtünk. Panaszolta, 

hogy három napja szolgálatban van. Oldaltáskáján egész katonake-
nyér. Kosztjuk fel l érdekl dtem, kérdeztem milyen a kenyér. Bics-
kát vett el , szelt bel le. Megkóstoltam.  

- Ízlik? - kérdezte a katona.  
- Testvér, nekem keser  – válaszoltam halkan. Feleségem szorí-

totta a karomat.  
- Azért keser , mert három napja kaptuk. 
 Elbúcsúztunk a debreceni fiútól.  
A Kornis utcában laktunk egy kis szuterén szobában, a barátok 

templomával szemben, a Szilveszter házban. Fiam ötéves volt, a 
szuterénlakás beton. Egyik nap kitettem a fiamat a kicsiny bels  ud-
varra. A házigazda megparancsolta, hogy vegyem be a fiamat, mert 
nincs jogunk az udvarhoz.  

- T njön el el lem, mert ha nem, magát is kirakom az udvarra! 
De darabokban! 

Amikor bevonultam munkaszolgálatra, megszakadt a kapcsola-
tom a párttal. 

Hazakerülve, mindent felfordulva találtam. Elvtársaim egy része 
Romániába menekült. 

Magamba zárkózva töprengtem.  
Leköptek, hazaárulónak neveztek. Megrázó volt.  
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Miután megjöttek a budapesti lapok, tájékozódtam. Sokféle pro-

pagandaanyagot hoztak forgalomba, demokratikusat is.  
Levelet írtam a Magyar Nemzet szerkeszt ségének. Két versemet 

is mellékeltem. Kopacz Károly néven írtam. Három számban cik-
keztek rólam, melyeket meg riztem az 1941-es lebukásokig amikor 
sok anyagot dugdosni kellett, így csak az egyik lapszám maradt 
meg, az is megrongálódva.  
  

Egy kolozsvári magyar munkás levele a Magyar Nemzethez. 
 
Huszonkét év vesztegzár után újra megnyíltak a lezárt sorompók 

a magyarországi újságok el tt Erdélyben. Érthet , hogy a románok 
részér l szellemi blokád alá tartott magyarság mohón kapott a bu-
dapesti lapok után. No, nem valamennyi után, mert akadt köztük 
olyan is, amelynek szabad bejárást biztosítottak a románok. k tud-
ják miért. Ezekre a románok által kivételes bánásmódban részesített 
újságokra tehát nem voltak kíváncsiak az erdélyi magyarok. élénk 
szemük, magyar bet  után szomjúhozó lelkük annál nagyobb érdek-
l déssel fordult az eddig kitiltott, soha nem látott lapok felé. Sajnos, 
még mindig sok nehézség tornyosul a lapszervezés terén a kiadóhi-
vatalok munkája elé, úgyhogy az erdélyi magyarság jó része még 
mindig nm ismerhette ki minden ízében, jellegzetességében, egyéni-
ségében a magyarországi sajtót. 

A Magyar Nemzet találkozása az erdélyi magyarsággal (ott tud-
niillik, ahol ez már megtörténhetett) a legszívélyesebb legvendégsze-
ret bb formában folyt le, amint az a hozzánk beérkez  erdélyi leve-
lekb l kit nik. Ne gondoljuk azonban, hogy a Magyar Nemzet erdé-
lyi útjában csak az úgynevezett intelligenciával ismerkedik és barát-
kozik össze. Ott látni a Magyar Nemzet-et az öntudatos nyitott szem  
és esz  erdélyi munkásság és parasztság kérges kezében is. Ennek a 
kézszorításnak mi különösen örülünk. Hogy megvan az okunk az 
örömre, ezt az alábbi levél támasztja alá a leginkább. Örülünk azért, 
hogy megismertük e levél keser , szinte, cicomátlan hangjából az 
erdélyi magyarság egyik legértékesebb rétegét, a munkást, azt a 
munkást, aki mint a levél írója nehéz sóhajtással, joggal mondja, 
kétszeresen érezte a 20 éve elnyomatást, úgyis, mint magyar, úgyis, 
mint munkás. A levelet azért közöljük, mert voltaképpen rövid gorki-
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ji mélység  életrajzát tartalmazza az erdélyi magyar munkásságnak. 
E munkás szolgasorba bukását, kenyértelenségét, és az rl  gondok 
malomkövei között is gyémánt keményen, épen maradt szellemét, 
tudásszomját. A legfeketébb mélységb l szól a levél hangja, mégis 
megtölti a szívünket melegséggel, reménységgel. Ahol ilyen világos 
fej , öntudatos kritikai érzékkel rendelkez , szellem terén válogatós 
és igényes munkásréteg van, ott a demagógia maszlaga nem tud csi-
ranevel  talajra találni, ott a népbolondító ígéretek fert zetével 
szemben immunisak a lelkek, ott meglátják a nívótlanságot, az ócska 
jelszavak vakparádéját, ott mérlegre teszik, a szavak pelyváját és a 
gondolatok sikértartalmát. 

Olyan munkások, akik nyolcéves koruk óta megfeszített munkával 
keresik sovány kenyerüket, akinek mégis oly határtalan a magyar 
kultúra iránti szeretetük, hogy képesek tolvajmódra is beosonni a 
magyar kultúra virágos kertjébe, hogy élvezhessék számukra más 
úton elérhetetlen gyümölcseit, ott úri ruhás demagógok, 
Szentheverdel hívei és követ i nem fognak bebocsátást találni a 
munkásszívek kapuján. 

De szóljon most már helyettünk Kopacz Károly kolozsvári ma-
gyar munkás levele, mely szó szerint így hangzik: 

 
A sok rossz lap közül a kisebbik rossz 
 
Tisztelt Szerkeszt ség! 
A revízió után, amikor a pesti lapok eljöhettek Kolozsvárig, az 

volt az els , hogy meggy z djem, melyik az a lap, amelyik leg szin-
tébb az alsóbb rétegekhez. Elolvastam egy párat, de azok ahányfélék 
voltak, annyiféle demagógiával keresik a talajt, hogy azon keresztül 
aztán agyontámogassák a magyar népet. 

Tisztelt szerkeszt ség! 
Én nem sokat jártam iskolába, és azért csak úgy tudom magam 

kifejezni, hogy a sok rossz lap közül az önök lapja a kisebbik rossz. 
Tisztelem a Magyar Nemzetet, mert nincs tele az úgynevezett túl 
hangos demagóg politikával. 

Tekintetes Szerkeszt ség! 
Én nem politikáról, se nem a nyomorról akarok írni, hanem csak 

az utolsó generáció kultúrahiányáról akarok egy pár sort írni. Pél-
dának okáért magamat veszem alapul. 34 éves vagyok. A világhábo-
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rú az iskola harmadik osztályából húzott ki, és odaállított kilencéves 
koromban napszámosnak, mert a kenyérkeres k akkor már Galíciá-
ban akarták védeni a magyar földet. Az apám már azel tt Ameriká-
ba vándorolt több magyar társával, hogy megkeressék a földjüknek 
az árát. De bizony sem Galíciában, sem Amerikában nem volt sze-
rencsénk nekünk, szegényeknek, a magyar nemzetnek. És ezért jutot-
tunk, mi szegények abba a helyzetbe, hogy duplán kellett itt szenved-
jünk a román bojáruraktól, egyszer, mint magyarok, másodszor, 
mint munkások. Ezek után érthet , hogy miért maradt az utolsó ge-
neráció kultúra és m veltség nélkül. Aki tanult is, csak félm velt 
kultúrát tanult.  

Itten, Erdélyben, olcsóbb kenyér kell és magasabb munkabér, 
hogy jusson iskolára, könyvekre, színházra és kórházra, mert csak 
így lehet egészséges és er s a magyar nemzet.  

34 éves vagyok, de eddig még kenyérre is alig telt, és hogy annyi 
öntudathoz és m veltséghez jutottam, ezt én úgy érzem, mintha lop-
tam volna. Példának okáért bevallom, hogy Pet fi összes költemé-
nyeit loptam egy úriházból, mert ott úgyis csak dísznek használták és 
lepte a por, nekem pedig kincseket ér. Megtanultam bel le gondol-
kozni, írni és olvasni a sorok között. És így jutottam el idáig, hogy a 
Magyar Nemzethez vágyok szólni, hogy hirdesse nagybet vel: Most 
adjatok, amíg kérünk! 

Magyar testvéri üdvözlettel: 
                                                                     Kopacz Károly  
 
A megindítóan szinte, vallomásszer  levélhez két verset is csa-

tolt Kopacz Károly. Az egyik strófa így hangzik: 
 
Jöv t, jöv t, nem pusztítást 
a Duna-menti tájnak! 
Jöv t csak a nép adhat. 
Régen lenne a világon 
szabadság és béke, 
ha a földön minden ember,  
ember és nem más lenne. 
 
Kedves Kopacz Károly, új kenyeres barátunk, ebben és a levelé-

ben írottakkal is testvériesen egyetértünk.” 
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Józsa Béla illegalitásba vonult, Kolozsváron maradt. Egyszer be-

állított hozzám. 
- Kopacz Károlyt keresem - mondta. Megöleltük megcsókoltuk 

egymást.  
- Olvastam Kopacz Károly magyar munkás kolozsvári levelét, 

biztos voltam benne, hogy te vagy. 
 Gratulált. Újrakezdtük a pártmunkát.  
Elbeszéltem, hogy leköpdöstek, hazaárulónak neveztek.  
- Remélem nem hagytad magad provokálni. 
- Nem tudtam megállni szó nélkül, elküldtem ket Horthyékkal 

együtt az anyjukba.  
- Na, máskor ilyesmikért ne hagyd magad provokálni – kérte. 
 
1940 októberében Májer László egyetemi joghallgató volt, 1939-

ben már ügyvédi irodát nyitott. A román elmenekültek Kolozsvárról 
és elköltözött sok intézmény is. Az üres lakásokat Majer Laci kapta 
gondnokságba. Egy ilyen épületben, leányiskola volt a Görögtemp-
lom utca 22 szám alatt, engem tett házmesternek. Az volt a felada-
tom, hogy mindenkit eltanácsoljak, aki ki akarta bérelni, mert a la-
kást a párt használta. Ez a lakás nagyon alkalmas volt befutóhely-
nek, gy lést tartani. A F térhez közeli, félrees  utcában volt. Több-
nyire a Kolozs megyei parasztreszort használhatta. 1940 telén több 
sikeres gy lést tartottunk ott.  

Józsa Béla fontosnak tartotta, hogy a falvakban ne engedjük a 
magyar parasztokat szembeállítani a románokkal. Több gy lésen 
személyesen jelen volt és vezette a tanácskozást. Ebbe a sejtbe tarto-
zott rajtam kívül Kiss Ferenc, Fodorpataki Ádám, és Májer László, 
aki a titkárunk volt. A megye részér l Fazekas Jóska tartotta a havi 
gy léseket. A következ  években Józsa Béla ritkábban jött, akkori-
ban többet utazott a párt érdekében.  

1941. február-áprilisában átképzésen vettem részt a szászfenesi 
híradószászlóaljnál, Kolozsvártól 10 kilométerre. Katonai átképzé-
sem abból állt, hogy egy csomó marhaságot kellett végrehajtani. Bé-
kaugrást, felszaladni a hegyre, leszaladni a völgybe. Egyetlen hülye 
volt, aki mindent h ségesen végigcsinált: Dúl Ferenc, egy nagyvára-
di szabó, aki bevonulásakor, Bocskai sapkában jelent meg a kaszár-
nyában.  
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Csinos István budapesti szakaszvezet , minket, öregeket is fel-

kergetett a hegyre. 
Egyhelyben mozogtam, kicsit el re, aztán vissza. Dullal egyszer-

re érkeztem. 
Megszólítottam.  
- Mi az? – kérdezte.  
- Harapj füvet!  
- Miért? – értetlenkedett. 
- Mert marha vagy, az anyád istenit!- feleltem. 
Erre megszólított a szakaszvezet . 
- Tar! Vigyázz! 
Álltam feszesen. 
Azt mondta, hogy minden az orromra van írva, és utoljára figyel-

meztet, merthogy nem az oláhokkal van dolgom. Azt válaszoltam, 
hogy a barátommal beszéltem, s a mi dolgunk, mit mondtam neki. 

- Végeztem! - ordította. 
- Még nem haltam meg! – mondtam. 
- A kutyauristenit magának! El ttem indulj! – Bekísért az rmes-

ter elé. 
Jelentettem az rmesternek, hogy cipészként bohém, de nagyon 

békés ember vagyok. Fiatal szakaszvezet nk pedig jó katona és 
ezért támadt félreértés köztünk.  

Az rmester rátámadt a szakaszvezet re: 
- Hát nem megmondta a százados úr, hogy az id sebbekkel barát-

ságosan kell bánni?! 
Nekem pedig így szólt: 
- Öreg, maga most nem cipész, hanem katona. Megértette?! 
- Igenis! rmester úr! – csattogtam. 
 Egy hétre rá az iparosokat m helyekbe osztották. Én lettem a 

cipészek mestere. 
Mindezek mögött a Horthy rendszer furfangja állt. Még abban is, 

hogy a besorozott románok közül sokan rangot kaptak. Nehezmé-
nyeztem, hogy elszakítottak a családomtól ingyen dolgoztattak há-
rom hónapig, nem gondoskodhattam rólunk. 

 Bosszúból aztán sok talpnak valót kihordtam a 9-es híradózász-
lóalj cipészm helyéb l �  

Együtt voltunk a szabókkal. A szabóknál Pájper lett a mester.  
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Volt még egy pincér, akit a tiszti étkezdébe irányítottak. Matisz is 

elvtárs volt.  
A gazdasági felel s Tóth István törzs rmester volt. Egyszer újsá-

golja Pájper a szenzációt. A törzs rmester is kommunista. Figyel-
meztettem, vigyázz, nehogy provokáljon. De nem volt provokat r. 
A felesége nagyon képzett volt, Pájper járt a lakásukon is, többször 
hallgatták Moszkvát. Meghívtak engem is, de én nem tartottam he-
lyesnek hogy felfedjem magam. Pájperrel is csak egyszer  dolgok-
ról beszélgettünk. 

1936-ban, amikor az 5. kerületi egységfrontgy lést vezettem, ta-
lálkoztam Pájperrel és Matisszal is. De a gy lésen nem voltak, ezért 
nem fedtem fel magam el ttük.  

Ezek között az átképzésre behívott id sebb emberek között nagy 
volt az elégedetlenség, mert mind családosok voltak. Itt is, mint a 
románoknál a gazdagok hiányoztak. Mind csóró munkások és sze-
gényparasztok voltak. Be volt építve egy-egy román is, akik mind 
káplárok lettek. Kétféle érdekb l. Azért, hogy félrevezessék a köz-
véleményt, hogy a Horthy Magyarországa nem olyan elnyomó, mint 
az osztrák-magyar monarchia volt. Másrészt, hogy megtévesszék a 
románokat, ha jön a háború, legyenek h séges katonák. 

Engem miért nem büntettek meg, amikor kicsúfoltam a szakasz-
vezet t?  

Mert azt mondta az rmester, hogy a százados úr szerint, szépen 
kell bánni az öregekkel. E mögött az volt, hogy vigyázni kell, ne-
hogy lejárassák a rendszert. Provokáltam ket,   Be kellet volna zár-
janak,  két-három napra. Nagy diplomaták voltak. Nem hittem Tóth 
törzs rmesteréknek sem.  

Kommunista voltam, de ezt sejtünkön kívül senki sem tudta. Még 
a feleségemnek sem fecsegtem el.  

Nyolc hétre mestert csináltak bel lem. Nem voltam adósuk, hogy 
ingyen dolgoztassanak. Azért hívtak be átképzés címén, hogy ki-
zsákmányoljanak. Ezt nem hagytam.  

1941 április második felében hazaengedtek. 20-án, a sejtgy lésre 
Fazekas Jóska jött a megyét l. Kritizálta Majer Lászlót, mert amíg 
én katona voltam, nem tör dött semmivel, Majer Laci önkritikája 
így hangzott:  

- Rokonaim, köztük a Kolozsvárra irányított rend rparancsnok 
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nagybácsim érkezése, bankettekkel, zsúrokkal, látogatásokkal járt, s 
ezek igénybe vették id met.  

Észrevettem, hogy Májer viselkedése velünk, prolikkal szemben 
megváltozott. Modora azel tt is elárulta, nem bíztam már benne.  

A gy lés után Fazekas elvtárs tudtunkra adta, hogy meg kell sza-
kítanunk a kapcsolatot Májerrel, konspirálnunk kell. Ez nekem ko-
moly gondot okozott, hiszen házmestere voltam.  

A sejtgy lés után két napra, megjelent nálam Nonn Gyurka, hogy 
három napig tartó gy lésre készítsek el  egy szobát. Egyetemi hall-
gató volt. Nem tudott Májer Laci kizárásáról, szóltam neki a gy lés-
r l.  

Lihegve jött aztán Májer Laci. Amióta ügyvédi irodát nyitott, 
kérte, ne tegezzük egymást.  

Gyurkáról érdekl dött.  
Letagadtam. 
 Szombaton kezd dött a gy lés, amelyen megalakították az ifjú 

kommunisták szervezetét.  
Vasárnap este nyolc órakor beállított Májer László, hogy cip t 

rendeljen nálam. Még soha senki nem rendelt nálam cip t vasárnap 
este. Néhány perc múlva egy magas rangú rend rtiszt kopogott az 
ajtón. Egy állítólagos lakót keresett. Mondtam, hogy nem lakik és 
nem is lakott az illet  a házban.  

Májer László követte a rend rtisztet.  
Nem tudtam mire véljem a két látogatást.  
A szomszédban folyt a gy lés, az ajtók és ablakok lepokrócozva, 

nagy fazék gulyás f tt a kemencén, amit a feleségem hamar eldu-
gott. Annyi gulyás f tt ott, hogy feleségemmel és Karcsi fiammal 
egy hétig sem ettük volna meg. 

1941 áprilisának végén Fazekas Jóska közölte velem, hogy fel-
oszlott a pártszervezet. Tudomásul vettem. Arra gondoltam, hogy 
valami gyanú merült fel ellenem. Elszomorodta, egy szót sem tud-
tam szólni. 

A Szondy utca 10 szám alá úgy kerültünk, hogy Majer László 
kizárása után kibérelte a lakást az anyaországból idehelyezett f -
szolgabíró, a volt szamosújvári börtönigazgató fia, 
 aki igen nagy gazember volt. Ujlárik Jánosnak hívták. Mindent 
megpróbált, hogy engem onnan kirakasson. Feljelentett, hogy kom- 
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munista vagyok. Feletteseim nem hitték. Behívott a parancsnokhe-
lyettes Karádi Nagy Lajos.  

 
- Az a gazember azt állította, hogy maga kommunista. És nem 

tarja rendben a légófelszerelést! Az ezredes út kidobta, de azt taná-
csolja, hogy álljon félre az útjából. 

Kaptam, egy autót a parancsnokságtól és elköltöztem a Debre-
cenbe helyezett özv. Bányai Jánosné zongoratanárn  lakatlan házá-
ba. 

t, 1944 nyarán ismertem meg, amikor hazatért a nyári vakáció-
ban.  

Jakab Sándor és Klein Bandi akkor bujkáltak. Fenn laktak ná-
lunk, a padláson. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 
 
 
Háborúban 

 
Amikor kitört a második világháború jött Fazekas elvtárs, és uta-

sított, hogy keressek az elvtársak közül olyanokat, akiknek a falun 
rokonai, ismer sei vannak. Szabotázs akciókat kellett szervezni. Te-
gyék tönkre a csépl gépeket, szabotálják a beszolgáltatásokat. Adott 
húsz peng  útiköltséget.  

Kiss Albertet küldtem a magyar falvakba. Felesége kendilonai 
román volt.  ment a román falvakba. Tíz peng t adtam az egyik-
nek, tízet a másiknak. Szerdán készültem a baromvásárba, ott szok-
tam találkozni falusi elvtársainkkal.  

Hétf n sürg s katonai behívót kaptam. Keddien már a vasútvonal 
parancsnokság a híradósszakaszánál, küldöncként teljesítettem szol-
gálatot, Dudás János nev  cipésszel együtt. Felváltva huszonnégy 
óráztunk.  

Otthon laktam, otthon kosztoztam, 18 forint kosztpénzt kaptam 
havonta és némi természetbeni juttatást. Sürgönyöket továbbítottunk 
Hughes & Siemens gépekkel, s vittük a parancsnoksági irodákba. 
Ezenkívül naponta takarítottuk az irodákat. Behívott vasutasok és 
postások szakemberek teljesítettek szolgálatot ott. Éjjel-nappali 
szolgálat volt. Tizennyolc zsinóros telefonközpont m ködött, meg 
kellett tanulni a motorkezelést is, légiriadó esetén ez szolgáltatta az 
áramot. A gépkezelés nagyon fontos lett, megmentett a fronttól.  

Az a sok postás, vasutas, mind intelligens ember volt. Mindnyá-
jan kaptak lábbelihez való anyagot a katonaságtól. Tudták, hogy jó 
szakember vagyok, velem csináltatták csizmáikat, cúgos cip iket. 

k is jól jöttek ki, én is, mert megfizették a munkám, és sok anyagot 
spóroltam, amit a háború alatt nem lehetett kapni. 

Parancsnokunk egy budapesti vasutas tiszt, Geczey Sándor f -
hadnagy, semmirekell  g gös ember volt, utánozta a horthysta tisz-
teket. A parancsnokságnál, ahova átvittem a sürgönyöket, gazdag, 
protekciós magyar urak voltak, akik kispekulálták, hogy ne kerülje-
nek, a frontra. Bejártak hozzájuk a szeret k és az úri kurvák. Éjjeli 
szolgálat idején ott aludtak, nagy ivás-evéseket rendeztek. A sztá-
lingrádi csatáig állandó volt az ünneplés. A folyosón volt egy nagy 
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térkép, ahol piros gombost kkel jelölték meg a frontvonalakat. De 
mindig a hazug tudósítások szerint.  

A Horthy képe minden irodában a falon függött.  
Neve napján rendszerint levertem az ágy alá.  

Tar Károly 35 éves, a magyar hadsereg címzetes rvezet je A cím-
zetes azt jelentette, hogy nem járt a rangért fizetés. A jobboldali  

képen Dudás János bajtársával. Lenn katonakönyve. 
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Tisztes – úri kurvák 
 
Hozattak maguknak nagy feny fákat, 
kurvák díszítették a karácsonyfákat. 
Krisztus szent nevében alatta is háltak, 
karácsony napján együtt imádkoztak. 
Másodnap jött a hír elesett Sztálingrád! 
 
Tisztes – úri kurvák együtt dorbézoltak, 
Részegen aztán együtt ordítoztak.  
Züllött ringyók, ostoba tiszt urak, 
Azt hiszitek, kommunisták csak ott vannak!  
------------------------------------------------ 
 

Fasiszta tisztek utolsó karácsonyán,  
Kolozsváron. 1943. XIII. 24.  

 
 

Miután megkezd dtek a visszavonulások, már nem tör dtek a 
katonai térképpel, sugdolóztak, nagy szemeket meresztettek egy-
másra. Fütyülve vittem az irodák ajtajáig a sürgönyöket.  

Az egyik szabadnapos délel ttömön kopognak az ajtón, belépett 
egy idegen, nagy fekete bajusszal, fekete szemüveggel. Mosolyáról 
ismertem fel. Megbízott, hogy figyeljem a katonaságnál folyó dol-
gokat, a hangulatot. Józsa Béla lebukásáig tartotta velem a kapcsola-
tot. Minden héten felkeresett a lakásomon. Amikor elmeséltem a 
Horthy névnapi tiszteletadásomat, jót kacagott, de figyelmeztetett, 
hogy nagyon vigyázzak. 

Sikerült a technikusoktól kenyérjegyeket szereznem. Becseréltem 
süteményjegyekre és odaadtam Józsa Bélának. Akinek nem voltak 
rendben az igazolványai, nem kapott élelmiszerjegyet. 1943 nyaráig 
jött, aztán soha többé nem láttam. Novemberben hallottam, hogy 
lebuktatták. Kitörték a fogait, összetörték az oldalbordáit, nem val-
lott, h sként halt.  

 
1944 áprilisában beállított hozzánk Jakab Sándor. Tudtam, hogy 
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elvtárs, ismertem, de nem volt vele összeköttetésem. Tudtam, hogy 
zsidó. Akkor már mind ket munkaszolgálatra hurcolták, a családju-
kat gettóba, onnan a haláltáborokba.  
Kérte mutassam élelmiszer igazolványomat. Odaadtam. Sokáig néz-
te a pecsétjét, a bélyegz t, ami rá volt nyomva. Kérdezte, milyen a 
hangulat a katonaságnál. Aztán jött rendszeresen, hetenként. Hall-
gatta a külföldi híreket a rádiónkon.  

Akkor már minden kedden derékszíjas kihallgatáson kellett részt 
vennünk, ahol felolvasták a katonai törvényeket. Miért jár golyóálta-
li kivégzés, miért kötéláltali?  
A szomszédban lev  Szentgyörgy-kaszárnyában lév  katonai 
ügyészségr l naponta kivégzéseken dördült lövéseket hallottunk.  
Egy debreceni vézna katona szabadságon volt, jegyváltása volt, be-
rúgott, és huszonnégy órát késett. F be l tték társai el tt a kaszár-
nyában. 

Júliusban, a Szondy utcában, éppen otthon voltam s a fáskamrá-
ban egy birgeli vadászcsizmát csináltam az ezredesnek. Jakab Sanyi 
jött be a kapun.  

- Nagy baj van! – mondta kétségbeesetten. - A házigazdánk be 
kellett volna rukkoljon, de elszökött. Elmenekültem, nincs szállá-
som!  

- Katona vagyok, ez nekem biztos kivégzés figyelmeztettem. -  
Vállalod, hogy együtt küzdünk, ha valami történik! Gyáván nem 
adjuk meg magunkat…  

- Úgy lesz! – fogadta. - De nem vagyok egyedül. Van egy elvtárs 
a kapuban.. . 

Klein Bandi volt a kapuban. Addig sohasem láttam.  
A feleségem vállalta, hogy  adja ki a padlást, mivel három éve 

katonáskodom, és kisgyerekével – Pali fiam tizenhárom hónapos 
volt – nincs mib l élniük. A magyar törvények értelmében ezért 
nem ítélhetik halálra.  

Valójában az történt, hogy Jakab Sándor, és Jozepovics Regina 
doktorn   a Monostori útról a F térre tartott, amikor Reginát felis-
merték. Sándor hazaszaladt, Kiss Feri felesége rejtegette ket, és 
szólt Klein Bandinak, hogy meneküljenek.  

1944-ben gyakran bombáztak. Mondtam is Sándornak, attól fé-
lek, hogy a légnyomás leszedi a ház tetejét és k úgy fognak kinézni 
ott, mint a fecskék a fészkükben.  



158 

A házban nem volt más lakó, csak mi.  
Május elsején ki kellett tenni a nemzeti zászlót. Kitettem, de a 

nagy zászlónak csak a piros felét engedtem látszani. Beállított hoz-
zánk egy derék rend r:  

- Hogy a lufaszba tette ki a zálszut?! -  kérdezte rossz magyar 
kiejtéssel  

Ráordítottam. 
- Miféle rend r maga, hogy a magyar zászlót egyszerre emlegeti 

a lófasszal?! Mit akar maga!?  
- Tessék csak jönni. Nézze meg… - mondta halkan. 
Kimentünk az utcára, mutatta, hogy piros a zászló.  
- Bizonyára felcsavarta a szél – okoskodtam és hívtam a rend rt, 

hogy segítsen, bontsuk ki. 
Persze, hogy nem jött.  
Felmentem a padlásra és kibontottam zászlót. Leszóltam neki: 
- Jól van-e? ! 
Visszakiáltott:  
- Isten áldja! 
És elment.  
 
A háziasszony 1944 nyarán, vakáció idején, hazajött. Egyik nap 

beállított egy férfival. Jakab Sándor és Klein Bandi fent voltak a 
padláson. Konyhánkból indult a padlásfeljárat. 

- Tar úr, fel kell, hogy menjünk a padlásra. Hoztam a mestert, 
hogy nézze meg a tet t, mert csepeg a víz a zongorámra.  

Hamar váltott az agyam. Húztam egyet a szememmel, félrehív-
tam a háziasszonyt 

- Ismerem ezt az embert, ez egy szélhámos. Részeges. Felveszi a 
pénzt az anyagra és elt nik. Miért nem tetszett nekem szólni, meg-
csinálok minden javítást ingyen? 

 - Jaj, Tar úr drága, az Isten áldja meg, jó, hogy szólt, hiszen, 
olyan kevés a pénzem… 

Szólt a mesternek, kérte, hogy ne haragudjék, mert Tar úr már 
megjavította a tet t.  

Sohasem láttam azt az embert, akit megrágalmaztam. Ha akkor 
nem vagyok otthon lebuktunk volna.  

Kés bb felmentem a padlásra és elég indulatosan szóltam a lakó-
inknak, hogy, ne pisiljenek a padláson, mert rácsepeg a zongorára... 
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Tordához közeledett a front, arról beszélgettünk Sanyival, hogy 

szervezni kell a pártot. Azt ajánlotta, keressem meg Szepesi Sán-
dort. Mi, katonák akkor már fegyveresen kellett járjunk az utcán. A 
város frontterületté nyilvánították.  

Fegyveresen vezettem Szepesit hozzánk. Nem tudom, mit beszél-
tek Jakabbal.  Néhány nap elteltével Jakabot kísértem fegyveresen, 
telefonhoz, hogy beszéljen bizonyos elvtársakkal.  

Nagyon veszélyes volt, mert akkor már, leventék, diákok, köly-
kök felszerelve minden utcasarkon igazoltak. És ott járkáltunk, ahol, 
felismerhettek, hiszen küldönc voltam. Járkáltunk mindenfelé, de az 
utcai telefonok már nem m ködtek. Hazafelé tartottunk.  

A Piski-hídnak nevezett piac egyik sátorában gyümölcsöt árult 
Zádor. Könyvel  volt, zsidó, és elvtárs. Valószín leg sikerült hamis 
papírokat szereznie.  

Jakab sokáig beszélgetett vele. 
 
A katonaságnál nyíltan beszéltek arról, hogy a vasútparancsnok-

ságot elhelyezik Kolozsvárról. Sietve újságoltam Jakab Sanyinak. 
Úgy döntöttem, nem megyek velük, megszököm. De nem tehettem, 
amíg nálam voltak Jakabék. Tanácskoztunk, mit tegyünk. Jakab el-
küldött egy címre. 

- Küldtem Karcsinak csomagot, és abban volt egy tilos könyv. 
Várom, hogy kivizsgálják az ügyet, ezért, semmit sem vállalhatok – 
mondta a felesége.  

Azt hiszem csak gyáva kifogás volt. 
Három nappal kés bb, teherautón vittek Zsibóra. Szökésr l szó 

sem lehetett, mert nem sikerült elhelyezni Jakabékat. A feleségem-
mel megegyeztünk, hogy ha Jakabék találnak más helyet, jelentkez-
zen bajtársamnál, Tunyoginál, akit Kolozsváron hagytak telefon-
szolgálatra.  majd értesít, és akkor eltávozást kérhetek, hogy me-
nekítsem családom a kiürítésre ítélt városból.  

Így is történt.  
Visszajöttem Kolozsvárra, és itthon maradtam. Utánam küldték 

Dudást, de elbújtam. Koncz Jánossal együtt. 
Jakabék a kicsi Zádor segítségével találtak új búvóhelyet.  
Így verg dtünk át a kapitalista rendszerb l az új társadalomba.  
Nehéz volt.  
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Ötünknek kellett élelmet szereznünk. Jakab Sándor gyomorbajos 
volt, neki gyógyszer is kellett. Gyakran volt légiriadó. A feleségem 
sokszor elindult reggel és délutánra került haza, mert nem engedték 
ki az óvóhelyr l. Palika fiamat, Kelin Bandi pesztrálta, amíg a fele-
ségem a beszerzést végezte.  

Klein Bandi jogot végzett, hat nyelvet beszélt, intelligens ember 
volt, egyszer , népszer , kedves. Jakab Sándor, viszont, mint egy 
unszimpatikus polgár.  

Esténként Bandi hordta a fazekat a padlásról. 
- Karcsi, soha ebben a büdös életben nem volt ilyen jó dolgom - 

mondta viccesen. 
 Sokszor beszélgettünk arról, hogyan miként lesz a felszabadulás 

után.  
Nem így akartuk. 
 
Bandi tanított, ha vörös katonákkal találkozom, mondjam azt, 

hogy milicista vagyok.  
- Mit gondolsz, ha felszabadulunk, itt Magyarország lesz? – kér-

dezte Jakab Sanyi. 
Nem gondoltam erre. Csak arra, hogy ne legyenek kizsákmányo-

lók. És a nemzetek között soha sem legyen különbség! 
Amikor az emberek örömében csorog a könnye!  
1944. október 16-án reggel 5 órakor elindultam a pincéb l, ahol 

mér hatodik napja bujkáltunk, hogy szétnézzek, sétáljak egy keveset 
a friss leveg n, a Györgyfalvi úton. Csepegett az es , ólmos szürke 
volt a táj. Fenn a dombon lovas szekereket láttam, jöttek sorjában 
lefelé a városba. Sárosak voltak a lovak, a szekerek, a katonák. 

Akkor láttam el ször n i katonát. Földbegyökerezett lábbal áll-
tam. Szememb l folyt a könny.  

Hazasiettem.  
Koncz János és a felesége is nálunk volt elbújva. Palika fiamon 

kezdve, mindenkit végigcsókoltam.  
SZABADOK VOLTUNK!  
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Új világ 
 
A MADOSZ felhívása 
 
Magyarok! 
Szabad a magyar nép… lejárt napod német! – Pet fi Sándorral 

együtt hadd kiáltsunk fel mi is. Elzajlott körülöttünk a háború, s akik 
oly mérhetetlen megpróbáltatást zúdítottak Erdélyre s az itt lakó 
népekre, a fasiszta önkényuralom és háborús uszítás kolomposai 
heted-hét határon túl menekülnek a Vörös Hadsereg s a nép igaz-
ságosztó haragja elöl. Ami velünk, távozásuk el tt és után történt: 
minden háborús kárért k felel sek, s rajtuk is kérjük majd számon 
mindazt, amit elvesztettünk.  

Itt az ideje, hogy Erdély magyarsága is hallassa szabad szavát. 
Nem a megbukott rendszer csatlósai, nem a jobboldali hírverés 
megtévesztettjei. Nem a gy lölet és elnyomás konkolyvet i, hanem 
azok a szabad erdélyi hazafiak, akik mindig is h ek maradtak a ma-
gyar nép nagy szabadságharcos hagyományaihoz és elítélték a ro-
mánság háttérbeszorítását, a zsidók üldözését, s a Hitler- barátsá-
got. Azok, akik szóval és cselekedettel küzdöttek a fasizmus és a há-
ború ellen, s ha kellett életüket is kockáztatták a békéért.  

Megszólalunk mi, Erdély oly sokáig elhallgattatott testi és szelle-
mi dolgozói, földm vesek és munkások, kisiparosok és kistisztvise-
l k, tanítók és diákok, írók és m vészek. Megszólalunk, hogy min-
denki megértse: magunk akarjuk intézni a magunk dolgát. Szavak 
helyett váljék valóságra a demokrácia, a népuralom. Ahol a nép ve-
szi kezébe sorsának irányítását, ott érvényesül végre a gazdasági és 
társadalmi igazság, elt nik a gy lölködés és az egymásra utalt nem-
zetek között s bekövetkezik az újjáépít  munka békés korszaka.  

Els  szavunk a munkásmozgalomé. Mind a román, mind a ma-
gyar uralom alatt a munkásság adott nemes példát Erdély népeinek 
a testvériségre, úgy érezzük, hogy Erdély jövend jében is, szervezett 
történelmi erejük az alap, amelyre jogos nemzeti követeléseinket és 
Erdély minden más népével való együttm ködésünket ráépíthetjük.  

szintén szólunk a velünk évszázadok óta együttlakó s minden 
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jóban-rosszban osztozó román néphez is. Testvérkezet nyújtunk, és 
arra kérjük ket, hogy oszlassanak szét minden ármányt, mely közös 
sorsunkat beárnyékolta, miképpen mi is kiírtjuk sorainkból a fasiszta 
gy lölködés utolsó magját is.  Közösen kell felépítenünk Erdélyt, 
eltakarítván a németek átkos háborújának minden nyomát. 

S Erdély hegyein túlra, magyarországi véreinkhez is jusson el 
üzenetünk. Szívünk melegével köszöntjük a Szálasi-féle bábkormány 
ellen harcba szállt budapesti munkásságot s a szabadságharcos ma-
gyar hazafiak egyre szélesed  táborát! Megnyugodva gondolunk a 
Vörös Hadsereggel és a román néphadsereggel együtt menetel  h s 
honvédekre, akik máris megmentették a magyar becsületet. 

Erdélyi magyar dolgozók! 
Harcban a fasizmus maradványai ellen, felsorakozván az erdélyi 

népek testvéresülésére és békés újjáépítésére, tömörüljetek a Ma-
gyar Dolgozók Szövetségébe és haladéktalanul szervezzetek újjá és 
hozzatok m ködésbe minden erdélyi magyar egyesületet, szervezetet, 
intézményt vagy közületet. Állítsatok minden magyar szervet a nép 
demokratikus feltörekvésének szolgálatába. 

Alakítsátok meg mindenütt, minden faluban és városban a 
MADOSZ szervezetét! 

Vegyetek részt cselekv leg a községek, járások, városok és me-
gyék demokratikus önkormányzatában, s tettekkel bizonyítsátok be, 
hogy Erdély szent földjén részt akartok venni az alkotó emberi mun-
kában. 

A MADOSZ a ti tömeger tökre támaszkodva kapcsolódik be a 
demokratikus irányzatok hatalmas egységfrontjába, hogy megvédje 
az itt él  magyarság minden nemzeti jogát. s közös harcban a meg-
tört fasizmus utolsó fullajtárjai ellen, megteremtse a becsületes er-
délyi együttm ködést.  

A MADOSZ Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott és Aradon 
máris felsorakozott a román demokraták oldalán a magyar nemzeti 
kívánságaiért s most rajtunk a sor, észak-erdélyieken, hogy a kibon-
tott zászlót kövessük. Vegyünk részt mindenütt a demokratikus egy-
ségfront kialakításában , hogy Erdély szerte támogathassuk kölcsö-
nösen egymás ügyét. Feledjük el az elmúlt fronthelyzet viszontagsá-
gait, szedjük össze magunkat és vonuljunk fel saját jobb jöv nk biz-
tosítására. 

Szabadság! 
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Tárkány Ferenc földrész 
Hatházi Samu földrész 
Zágoni Szabó Sándor, földész 
Szepesi Sándor munkás 
Mezei Lajos munkás 
Tar Károly munkás 
Kibédi Albert székely alkalmazott 
Bereczky Mihály klinikai altiszt 
Fodor-Pataki Ádám kisiparos 
Bortnyik György kiskeresked  
Kós Károly mérnök 
Székely Gyula lelkész 
Balogh Edgár közíró 
Sáry István ügyvéd 
Németi Endre köztisztvisel  
Jancsó Elemér tanár 
Soó Tamás f iskolai hallgató 
Szabédi László író 
K m ves Nagy Lajos színi rendez  
Nagy István író 

 
Miután megünnepeltük a felszabadulásunkat, úgy határoztunk 

Koncz Jánossal, hogy elindulunk cselekedni, szervezkedni. Amikor 
az opera épületéhez értünk a szemben lév  sarkon szembejött ve-
lünk két vöröskatona. Ferdeszem ek voltak, talán mongolok.  

Mindig vártam ket, nem tudtam hova lenni örömömben. Meg-
öleltem, megcsókoltam az egyiket. Meglepetésemre hátraugrott, le-
kapta a géppisztolyát és mérgesen szidott. Elmosolyodtam. Erre 
visszatette hátára a géppisztolyt. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy 
belém engedjen egy sorozatot. 

-  Károly, még most is remeg a gyomrom, úgy megijedtem - 
mondtam kés bb Koncz János. 

- Ha tudom, hogy ittasak, nem álltam volna szóba velük – felel-
tem, és mentünk a városházához.  

Ott már ismer sökkel találkoztunk, köztük Balogh Edgárral, aki-
vel évekig együtt dolgoztunk a MADOSZ-ban.  

Megegyeztünk abban, hogy els  teend nk fellobogózni a háza-
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kat. De mivel? Piros zászlókkal? Honnan vegyünk? 
- A piros-fehér-zöldb l hagyjuk meg a pirosat - ajánlottam, és 

szétszéledtünk a városba. Nekem a Pata utca és környéke jutott. 
Délután, amikor újra összegy ltünk, már többen voltunk.  

Második teend nk a város villanyhálózatának helyreállítása.  
Másnap reggel nyolc órára hívtunk minden férfit a városházára. 

Edgár azt mondta, mi maradjunk együtt, s legyek én a titkár. 
 Sokan jöttek hívásunkra. Kapcsolatba léptünk a vörös hadsereg-

gel, vállaltuk, hogy embereket küldünk az alagutakhoz, hogy megin-
duljon a vasúti forgalom. 

 Közben jöttek a panaszosok. Síró n k kértek védelmet a részeg 
katonák garázdálkodásai ellen.  

rséget szerveztünk. Én is bevittem a fegyveremet. Nyomtatott 
igazolványokat adtunk embereinknek. Lakásuk ajtajára orosz nyelv  
feliratot kaptak, de ez nem sokat segített.  

Hozzánk is beállított két katona. Éjjel egy óra volt. Beütötték a 
kaput és jöttek egyenesen a pincébe. Fél kilónyi kenyér volt az asz-
talon.  

Kínáltam ket kenyérrel. 
- Kléba… 
- Nyet! 
Meglátták a viharkabátomon a vörös karszalagot.  
- Milicist – mondtam nekik. 
- Dokument! – parancsolta a másik.  
Mutattam.  
Aztán kérte puskám. Összeszedtem minden orosz tudásomat, 

amit gyermekkoromban Josziftól, az orosz fogolytól tanultam. 
Mondtam, hogy a puskám a központban van, s hogy magyar proletár 
vagyok.  

- Hitler nem jó, a fasiszták nem jók…  
Végül elmentek. 
Reggel a szomszédasszonyok panaszkodtak, hogy mind elvitték 

az utcánkból a férfiakat.  
Korán reggel a városházán voltunk, négyszáz embert kellet to-

borozni közmunkára. Háromnegyed kilenckor már háromszáznegy-
venen voltak.  

Edgárral történhetett valami, mert még nem érkezett meg. 
Egyszer csak kiabálást hallottunk, kékruhás orosz milicisták köz-
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refogták embereinket, szidták a magyarokat, fasisztának nevezték 
ket.  

Amikor láttam, hogy nem értek szót velük, az emeletre, s onnan a 
szomszéd házon át haza mentem.  

János már otthon volt. Nem szokásom, de akkor káromkodtam, 
hogy miféle szovjet vezetés az, akik ennyire tájékozatlanok az itteni 
helyzetr l. Miféle politikai nevelést kaptak a katonák, ha nem tud-
ják, hogy itt Európában öntudatos munkásság él, kommunista pártok 
m ködnek, évtizede harcolnak a világszabadságért, s velük másként 
kell bánniuk, mint a fasisztákkal. 

Másnap néhányan elmentünk az orosz katonai parancsnokságra. 
Az ügyészség épületében székeltek. Elmondtuk, hogy az elhurcolt 
több mint háromszáz ember többsége olyan, aki elszökött a kato-
naságból, életüket reszkírozták azért, hogy otthon maradjanak, is-
mert kommunista elvtársak, akik a lerombolt közintézmények, 
vasútvonalak, alagutak helyreállítására jelentkeztek.  

Nem hallgattak meg minket, az sem érdekelte ket, hogy 
kommunisták vagyunk.  

Az elhurcoltakat Brassóba vitték, onnan pedig fogolytáborba, a 
Szovjetunióba. 

Megharagudtam, hazamentem.  
Láttam, hogy hiába minden jóakaratunk.  
Két nap múlva Szepesi Sándor jött, és hívott a városházára. 
- Nem megyek sehova – válaszoltam mérgesen.  
- Nekem nem parancsol senki! Nem hiszek senkinek! 
Szepesi megmagyarázta, hogy elintézték, többé ne forduljon el  

hasonló eset. 
A városházán a szovjet biztonsági szolgálat századosa, 

Kupcsenko kapitány aláírásával, tizenhét embernek, köztük nekem 
is, pecsétes igazolvány adott. 

Egy héttel azel tt kellett volna. Nicsivo, mondja az orosz, nincs 
számára olyan sürg s munka, ami nem várhatna még egy napot, 
még egy hetet. 

Szabadon mozoghattunk, szerveztük a pártot, a MADOSZ-t, a 
szakszervezetet. 

 
Régi elgondolásom volt, hogy szövetkezetben biztosítsuk a 

b ripari munkások megélhetését. Mindig két kezem munkájából 
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akartam megélni, az illegális id kben sem akartam, hogy 
függetlenítsenek, mert nagyon szeretem a szakmámat.   

Úgy számítottam, hogy nyolc órát dolgozom, nyolcat alszom, és 
nyolc órát szórakozom. Aki szereti a politikát, annak szórakozást és 
m vel dést jelent az ezzel való foglalkozás. 
 

Jakab Sándor 1945 januárjában a Kolozs megyei pártitkár volt. 
Felhívatott, és kérd re vont. 

- Ki mondta neked, hogy te foglalkozz a szövetkezettel? 
- Valakinek foglalkoznia kell cipész munkatársaimmal, mert nem 

tör dik velük senki. Tudod jól, hogy magam is cipész vagyok, és ezt 
büszkén mondom. Ez a szakma sok becsületes harcost adott a 
mozgalomnak. Emlékezz rá, amikor nálam laktál, akkor is ezt 
mondta neked ez a cipészmunkás. 

 Megölelt. 
Azért hívattalak, hogy ne foglalkozz a szövetkezettel. Írj 

biográfiát aztán… 
- Miféle gráfiát? 
- Önéletrajzot. 
- Nem írok semmit. Nem szoktam dicsekedni. 
- Ezt formalitás, elvtárs. 
- Megírod és ezután a pártnál dolgozol majd. Te leszel az els  

kerületi párttitkár. 
- Dolgozom a pártnak, de nem hagyom el a szakmámat - 

feleltem. 
Így lettem büró tag. Vass János lett a titkár, Kovács Gyula a 

propagandatitkár, Dászkál Jen  a szervez titkár. Négyen voltunk.  
Végeztem a pártmunkát és rendeztem a szövetkezetet is.  
És még sok mást.  
Egy hónap múlva küldték a fizetésem a párttól.  
Visszaküldtem.  
Két évig dolgoztam ott ingyen.  
Most látom hibáztam… 
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Levél a dolgozókhoz  

 
Testvérek, mi dolgozók tudatában kell legyünk annak, hogy 1945 

a háborúnak csak a fegyveres befejezését jelentette. Éppen ezért, mi 
demokratikusan gondolkozók, akik küzdöttünk  szabadságunkért, 
most nem lehetünk bámulói vagy siránkozói a jelennek, tovább kell 
harcolnunk a fasizmus ellen.  

Testvérek, románok, magyarok, földm vesek, munkások!  
A Vörös Hadsereg felszabadított a grófok és bojárok uralma alól. 

A mi feladatunk, közösen temetni a múltat, mely elnyomást s meg-
aláztatást jelentett mindenfajta népnek itt Erdélyben. 

 Egyszerre temetünk és újjászületünk.  
Kétszeresen kell kivennünk részünk a munkából. Els  perct l 

kezdve értjük, hogy nemzetiségi különbség nélkül új történelmet csi-
nálunk. Akik faluról jöttek, akik itt születtek Erdélyben, gyerekkoruk-
ban együtt voltak román a magyarral, és egyformán kivetette ket a 
falu, nyomorogtunk a földnélküliség miatt. Szüleink sarlósak marad-
tak, mi meg kalapácsosok lettünk.  

Testvérek, románok, magyarok, falusi és városi dolgozók! 
 A régi úri politika szembeállított magyarokat, románokat, falusi 

és városi dolgozókat. Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk kiépíte-
ni a nemzetiségeket, a városi és falusi dolgozókat egyesít  társadal-
mat, amelyben együtt fejl dnek a nemzetiségek, a sarlósok és a kala-
pácsosok a szellemi dolgozókkal. 

Dolgozzunk, egymásért, mert csak így érhetjük el célunkat a dol-
gozók teljes felszabadulását és boldogulását. 
 
Kolozsvár, 1945.    
                                                                                          Tar Károly                

munkás 
 

Ez a cikkem a Világosságban is megjelent. 
 

A felszabadulás utáni id kben sok elfoglaltságom mellett még 
írással is kellett foglalkozzunk. Nem voltak újságíró kádereink. Ha 
azt mondod magadról, hogy kommunista vagyok, akkor ezt a mun-
káddal bebizonyíthatom, de még az ellenkez jét is.  
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A városi munkás válasza a falunak 

 
A Falvak Népe harmadik számában Krasznai György testvérünk 

a városi munkásokhoz intézte levelét, melyben a falu magyar dolgo-
zóinak segítségére hívja az ipari munkásságot. Ebben a számunkban 
Tar Károly munkástestvérünk máris válaszol Krasznai Györgynek, s 
válaszában rámutat arra, hogy az ipari munkásság és a falvak dolgo-
zói között csakis szövetkezetek és demokratikus szervezetek teremt-
hetik meg a szükséges együttm ködést. Tar Károly válaszában na-
gyon helyesen, valóban az egyedül célhoz vezet  utat tanácsolta. Mi 
örömmel tehetjük még hozzá, hogy az ipari munkások nemcsak ta-
nácsokkal segítik a falut, mert az az ipari munkás szövetkezet, 
amelynek Tar Károly testvérünk is tagja, a Kolozsvári B ripari 
Munkások Szövetkezete, a napokban 100.000 lejt adott át készpénz-
ben a Falvak Népe Szerkeszt ségének, arra a célra, hogy a falu dol-
gozóinak lapját ezzel is er sítse, szebbé és gazdagabbá tegye.  

Ezúton is köszönetet mondunk nekik, a magyar földm vesek ne-
vében.  
 

Kedves Krasznai György, falusi dolgozó testvérem, olvastam a 
Falvak Népében a városi dolgozókhoz küldött soraidat. Testvér, én 
városi dolgozó vagyok, s miel tt megírnám gondolataimat, engedd 
meg, hogy érzelmeimet fejezzem ki. Úgy érzem, ez a kézfogás az ösz-
szes városi és falusi dolgozók kézfogását jelenti. Annál is inkább, 
mert amit te és én gondolunk, az az összes dolgozó érdeke.  

Kérded, hogy szeretetb l gondolunk-e rátok?  
Igen testvér, szeretetb l és szintén keresünk titeket.  
Emlékezz csak vissza, kora tavasztól kés  szig, minden vasárna-

punkat feláldoztuk, hogy kimehessünk hozzátok a falvakra, hogy ta-
lálkozhassunk veletek.  

Panaszunk az testvér, hogy a régi rendszer urai, saját politikai 
érdekeikért, mindig szembeállítottak egymással minket. Sajnos ez 
részben sikerült nekik. Ennek ti is, mi is, még napjainkban is érezzük 
a következményeit.  

Testvér, minket városi dolgozókat, t letek falusi dolgozóktól nem 
választhat el többet senki, és nemcsak minket, hanem a különböz  
nemzetek dolgozóit sem t lünk, magyar dolgozóktól. Lásd, a Vörös 
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Hadsereg is a munkások és parasztok hadserege. Pedig több mint 
hatvan nemzetb l tev dik össze. Hát álljon ez példaként el ttünk.  

Írod, hogy ne csak gondolatban találkozzunk, hanem hívjuk meg 
egymást, hogy panaszainkból okulva, új er t merítsünk, és segíthes-
sünk egymásnak, mert csak közös er vel tudunk félreállítani min-
dent, ami boldogulásunk útjában áll.  

Testvér, ez helyes és nemcsak helyes, de sürg s is.  
Ellenségeink, a román és magyar urak, megint összefogtak, s bár 

kevesebben vannak, bosszúvágyuk annál nagyobb.  
De nézzük csak, kik is ezek az urak? Volt földbirtokosok, gyáro-

sok, bankárok, akik kihasználták mindig a nemzetünket, s akikt l 
biztosan te is nem egyszer hallottad: Mars ki büdös paraszt! k vol-
tak azok, akik minket, munkásokat, börtönbe zártak, ha szervezni 
akartuk a munkás és paraszt egységet.  

A ti lapotokat is, k tiltották, azért, hogy a városi és falusi dolgo-
zók közötti kapcsolatot gátolják. Ett l k nagyon féltek, mert nagyon 
jól tudták, hogy ha mi egymásra találunk, akkor nekik végük.  

Testvér, most lehet ségünk van arra, hogy szervezkedjünk, csak 
rajtunk múlik, hogy felszabadulunk egészen vagy sem.  

Kérded: hol találkozhatunk?  
A demokratikus szervezeteken, melyek segítségével megvédhetjük 

és er síthetjük nemzeti jogainkat. A szövetkezetekkel pedig gazdasá-
gilag segíthetjük egymást. Mi munkások már többféle szövetkezetet 
szerveztünk, de nem sokat érünk vele, ha ti nem szervezitek meg a 
falusi szövetkezeteket. Csak úgy segíthetünk egymáson, ha ti is szer-
vezkedtek. A szövetkezetekre azért van szükség, hogy termékeinket ki 
tudjuk magunk között cserélni, mert csak így lehet az élelemmel és 
az ipari termékekkel üzérked ket ártalmatlanná tenni, akik a mi és a 
ti sorsotokat nehezítik. k voltak a múltban is az urak szekértolói, 
ma k a feketéz k, a dolgozóknak mindenkori ellenségei.  

Hasznos a szövetkezet azért is, mert nem kellene a falunak bejár-
nia a városba árujával, miközben otthoni munkája elvégezetlenül 
marad, amit aztán nehezen, vagy soha pótolni nem tud. A legna-
gyobb baj az, hogy szövetkezet nélkül csak a piac az a hely, ahol mi, 
veletek szembekerülünk.  

A szövetkezetet útján találkozzunk egymással és a demokratikus 
szervezetekben. Ha ezt tesszük, hidd el, legalább húsz esztend t ha-
ladunk el re. Fogjatok neki, mi mindenben segítünk nektek. Velünk 
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vannak a szellemi munkások, az írók, a tudósok, a mérnökök, a taná-
rok és minden haladó gondolkozású ember.  

Testvér, nekünk városi dolgozóknak az a szerepünk, hogy most 
egyik kezünkkel magunkhoz húzzuk az értelmiséget, a másik kezünk-
kel magunk melléállítsunk titeket, és megteremtsük azt az egységet, 
amelyben nemzet lesz a nemzet, és ember az ember.  

Biztosan kíváncsi vagy, hogy én ki és mi vagyok. Paraszt anyának 
vagyok a gyermeke, a falu kivetett magából, a földnélküliség tett 
nyomorgóvá. Nem választ minket el egymástól, csak az a föld, amit 
a város és a falu között fel szoktak szántani. Mindössze ennyi köz-
tünk a különbség, hogy én egy m helynek voltam eddig a rabja, te 
meg a földnek.  

Sohase tagadtam, magyar vagyok, hidd el Testvér, büszke vagyok 
rá! 

Kiolvastam az írásodból testvér, hogy te is dolgozol értünk.  
Iparkodj, hogy mindnyájan ezt tegyétek.  
Úgy érzem, hogy nemsokára találkozunk. 
Testvéri üdvözlettel: Szabadság!  
 
Falvak népe, 1945. december 30 

Tar Károly, munkás  
        Kolozsvár 

 
Ezt az írást a Bukaresti Rádió is sugározta.  

 
A b ripari munkások szövetkezete egy esztend  alatt meggazda-

godott. Ez a következ képpen történt. A háború alatt és közvetlen 
utána, nem lehetett b ranyagot kapni. Klein Bandi lett a Dermata 
cip - és a b rgyárnak az igazgatója. Elküldtem hozzá a beszerz ket, 
Szaniszló Zoltánt, hogy hitelbe kérjen nyersanyagot.  

Klein Bandi arra hivatkozott, hogy a vállalat soha senkinek hitel-
be nem adott nyersanyagot, most sem adhat, mert az egész termelés 
a szovjet hadseregé.  

Szaniszló Zoltán köszönt és eljött. A kaputól visszahívták az 
igazgatóhoz, aki azt kérdezte, hogy melyik szövetkezetr l van szó.  

- A Tar féle szövetkezetr l - mondta Szaniszló. 
- Álljon meg elvtárs! - mondta Klein. - Tarnak odaadnám az 

egész gyárat! Kérem, látogasson meg.  
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Másnap kész tervvel mentem. Kértem, engedje meg, hogy vá-
lasztassak a gyári hulladékból.  

- Karcsi, csinálj, amit akarsz – mondta. - Nekünk az úgysem kell.  
Koncz János vállalta a válogatást.  
Hat emberrel dolgozott. Egy hétig választották a finomabbnál 

finomabb b röket, amit a háború el tt félredobtak egy-egy kis kar-
colás miatt. És sok olyan b rdarabot  (viszkoszt) választottak, ami-
b l b rf z ket vághattunk. Románia minden részébe mi szállítottuk 
a b rf z ket. Húsz szekér ingyen hulladékot hoztunk el. Szebbnél 
szebb n i szandálokat készítettünk a hulladékból. Moszkvába is ju-
tott bel le. Rövid id  alatt milliomos lett a szövetkezet.  

Harmincnégyen voltunk, nagyon gazdagok lettünk. Elmentem a 
párthoz és elpanaszoltam, hogy nem lehetünk párttagok, mert nem-
sokára osztályidegenné válunk. 

Léb Berczi, a párt akkor gazdasági irányítója segített a B ripari 
Munkások Szövetkezete adminisztrációját rendezni. Így lett vagyo-
nunk a kolozsvári összmunkásság vagyona. 

Ebb l a t kéb l sikerült Kolozsvár gazdaságát irányítani, egé-
szen, addig, amíg Bukarest átvette a gazdasági irányítást Kolozsvá-
ron is.  

Aztán b ripari szekcióként beolvadtunk a nagyobb M.A.G.I.SZ 
szövetkezetbe. Beszéltem a szabókkal, cukrászokkal, pékekkel és 
megalakítottuk szekciójukat. Így fejl dött ki nevének megfelel en a 
Munkások Általános Gazdasági Ipari Szövetkezete.  
 

1945-b l való alábbi beszámolóm: 
 

 A B ripari munkások szövetkezete vezet jének beszámolója, 
egyéves m ködésükr l 

 
Az összefogás gondolatától áthatva, négy munkás indult el, 

1944.december elsején, azon elszánt elhatározással, hogy b ripari 
munkások szövetkezetét létesítése. Els  útjuk a szakszervezethez ve-
zetett. A szakszervezet helyiségében tartották meg az els  megbeszé-
lésüket. A szakszervezet anyagi és erkölcsi támogatásával 
leküzdötték a kezdet nehézségeit, megfelel  helyiséget találtak.  
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1945 januárjának els  felében a m helyekben megindult a terme-
l  munka. 

A szövetkezet kezdetben önállóan m ködött, majd csatlakozott a 
MAGISZ-hoz. A csatlakozás okvetlen szükséges voltát Luka László 
elvtársunk egyik beszéde érlelte meg bennünk, belátva, hogy a de-
mokráciát csak úgy lehet kiépíteni, ha vállalatok nem egyesekért 
dolgoznak, nem egyeseket gazdagít, hanem munkájuk gyümölcsét a 
köznek szentelik. Kormányuk célja minél több munkás szövetkezet 
létesítése, mert a szövetkezetek felépítése a demokrácia lényege és 
gazdasági alapja. 

Felszólították a helybeli cipészmestereket, hogy lépjenek be a 
szövetkezetbe, sajnos ezen törekvésük majdnem teljesen eredményte-
lenül végz dött. 

1945 tavaszán a szövetkezet rohamos fejl désnek indult, a mun-
kások száma napról-napra n tt, míg januárban 12 munkás 70 pár 
cip t készít, addig március havában 28 munkás 280 pár cip t. Má-
jusban a munkások száma 44, és 600 pár cip  készült. Május elsejé-
re a szövetkezetnek volt legszebb kirakata a városban, amit nemcsak 
a közönség, hanem azok a cipészmesterek is megcsodálnak, akik 
kezdetben lekicsinyelték a szövetkezeti munkát.  

Október havában a szövetkezet, mint munkaszövetkezet, valóban 
a munkások érdekeit kezdte szolgálni. Az ORAP-tól megkapta az 
els  anyagkiutalást, amib l 64 munkás kitartó szorgalommal készíti 
a falusi dolgozók és az ekonomátok részére a valóban jó és olcsó 
cip ket.  

1945 novemberében divatbemutatót rendezett a szövetkezet na-
gyon szép sikerrel. 

A kolozsvári m csarnokban 1945. augusztus havában rendezett 
faliújság kiállításon a szövetkezet faliújsága nyerte az els  díjat. Ok-
levelet és könyvet kaptunk. 

 A szövetkezet énekkart is létesített és egy kis szavalókórust. 
Utóbbinak a vezet je tehetséges cipészmunkás, neve Mráz Lajos. 
Nevével gyakran találkozunk az újságban, ismeretes a bukaresti rá-
diót hallgatói el tt is.  

A kultúrmunka eredményét mutatja a szövetkezet évfordulóján 
tartott ünnepély is, melyet teljes egészében a szövetkezet munkástag-
jai rendeztek, és szép sikerrel adják el  saját szerzeményeiket. 

A szövetkezet állandóan fejl dik, mert minden egyes tagja önzet-
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lenül dolgozik a demokratikus társadalom kialakításáért. Állandóan 
részt vesznek a falumunkában, hetenként 10-12 emberrel. A falun 
felhasznált nyersanyagot a szövetkezet adja, aminek értéke több ezer 
lejt tesz ki. Különböz  demokratikus szervezetek részére havonta 
több mint 30.000 lejt adományozott.  

1945. május elsején 50 pár cip t kaptak azok a munkások és föld-
m veseknek, akik a leginkább kivették a részüket a termelés fokozá-
sában. A múlt év karácsonyán 25 pár gyerekcip t kapott a Népvéde-
lem a görög gyerekek számára. Munkások és intézmények részére 
olcsó javításokat végeztünk. 

Kolozsváron a legnagyobb kézi cip üzemünk részben gépesített, 
jó üzemi felszereléssel rendelkezik, és a legszebb cip üzlettel, mely-
nek összértéke százmillió lejen felül van. 

A szövetkezet mindenkor pontosan eleget tesz, a szakszervezet 
által el irt kötelezettségeinek (fizetés, téli segély, stb.) az állammal 
szemben is teljesíti adókötelezettségeit és fizeti az illetékeket, hogy 
ezáltal is minél jobban támogassa a Groza kormányt. 

A szövetkezet így dolgozik teljes hévvel, szívvel és lélekkel, az új 
demokratikus társadalom kialakításáért.  
  

A B ripari munkások szövetkezetének egy éves évfordulójának 
ünnepélyén Tóth Karcsi cipésztanulóval elszavaltatták a Rég elhagy-
tam a szül i házat cím  versemet. Rongyos ruhában öltöztették, inas 
korombeli magamat láttam. Frizurája szépen kétfelé volt fésülve.  
 

Rég elhagytam a szül i házat, 
amikor még gyermek voltam én.  
Örököltem utam és jártam,  
ennyit kaptam seimt l én.  
 
Bátor voltam a szolgaságban, 
harcoltam, és szabad lett a nép, 
Nem bujdosom már err l a tájról,  
hol seim szenvedtek, mint én. 

 
Dolgozom nyolc éves koromtól,  
az égre nézek, és ezt kérdem én: 
Úristen ez a te igazságod!? 
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Hosszú utunkon nehéz jármunkat  
gyerekekkel húzatjátok rég.  

 
Jármunk rakjuk most azok nyakába, 
akik velünk húzatták már rég! 
Utunkon haladunk hazánkban, 
hol jöv nkben szabad lesz a nép! 

Az ajándék lábbelik ünnepélyes átadásakor készült, a B ripari szö-
vetkezet dolgozói és a Demokratikus szervezetek delegáltjairól. 

Léb Albert Kommunista Párt  15 pár 
Muresan  Frontul Plugarilor  10 pár 
Varga Gyula  MADOSZ  10 pár 
Belovay István B ripari Munkások szakszervezete  15 pár 

 
A következ   felvétel a szövetkezet egy éves fennállásakor ké-

szült. Rajta tíz illegális kommunista látható,mind  cipészek:  
Sólyom György, Mráz , Mráz Lajos, Belovay István, Mamenyák 

Guszti, Koncz János, Szaniszló Zoltán, Toncz Vincze, Velean Iosif, 
Tar Károly. 
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1946-ban, amikor a földosztás volt, azok a munkások, akik részt 

vettek az antifasiszta harcokban városi házhelyet kaptak. A kolozs-
vári szaktanács tíz házhelyet adott át igazoló papírjaival együtt. A 
MAGISZ-nál négy elvtársat illetett volna ilyen adomány: 
Mamenyák Gusztit, Szaniszló Zoltánt, Koncz Jánost és engem. Úgy 
határoztunk, hogy egyikük sem tart igényt házhelyre.  

Ezután kiosztottam a házhelyeket azoknak a dolgozóknak, akik-
nek a legtöbb gyerekük volt. Néhány év után kiderült, hogy mások, 
az egoisták, nem így cselekedtek.   

 
A felszabadulás után megkérték, hogy látogassak el a Zsidó Nép-

közösségbe. Vezet jük, Dr. Radványi fogadott. 
- Azért hívattunk, hogy tudtodra adjuk, bútorozod be a lakásodat 

az elhurcolt zsidók bútoraiból, olyanformán, hogy semmi se hiá-
nyozzon, amire szükségetek van. 
Nem azért voltunk készek zsidó barátainkért életünket áldozni, hogy 
most bútorokkal fizessetek nekünk. Semmire nem tartok igényt – 
válaszoltam és a kommunista becsületr l is ejtetem néhány szót. 
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1925-t l tagja voltam a Kommunista Pártnak mégsem mondha-
tom magamról, hogy százszázalékos kommunista lennék. A kom-
munista elvek a dialektikus materializmus tudományára épültek. Ta-
nulhatod, amíg élsz, sohasem érsz el a végére. 

Tiltakozásom ellenére az Általános Gazdasági Ipari Szövetkezet 
igazgatójának választottak. Ebben a min ségben többször jártam 
Bukarestben, ahonnan ismeretségeim révén támogatást kaptunk. 
Oda fejl dtünk, hogy nemcsak egész Kolozsvár gazdasági életét irá-
nyította szövetkezetünk, hanem Nagyváradot és Marosvásárhelyt is 
segítettük, hogy beinduljanak a szövetkezetek. Fiatal, egyetemet 
végzett elvtársak, Soós Tamás, Gy jt  Sándor, Semjén István segí-
tett ebben. Az adminisztrációt Gy jt  Sándor vezette, a könyvelést 
Soós Tamás, a kereskedelemi osztályon Semjén István volt nagy 
hasznára a szövetkezetnek.  

Szükségét láttam, tanulnom kellett. 1945-46-ban a Jordáky által 
irányított kétéves szabad egyetem közgazdasági és politikai karán 
végeztem.  

 
 
1946 tavaszán a szövetkezeti tagoktól hat hónappal el re beszed-

tük a télire való t zifa árának a felét, hogy idejében gondoskodhas-
sunk a dolgozók t zifaszükségletér l. Szívügyemnek tekintettem a 
dolgozók ellátását. A fels visói Stern nevezet  fakeresked vel szer-
z dést kötöttük száz vagon fára, amit augusztustól október 1-ig kel-
lett leszállítson. Elláttuk igazoló papírokkal.  

Eltelt augusztus és szeptember is, és még egy vagon fát sem szál-
lított.  

Megtudtam, hogy a szövetkezet papírjaival szállítja és feketén 
árulja a fát Kolozsváron.  

Azonnal vontra ültem, Fels visóra utaztam.  
1946 körül még veszélyes volt arrafelé idegeneknek járni, sok 

volt a bandita az erd kben. Hamar rátaláltam az irodájára. Nem 
mondtam ki vagyok.  

- Húsz vagon fa kellene, Désen venném át – mondtam.  
Megegyeztünk. Meggy z dtem, hogy van fa.  
Aztán bemutatkoztam. Kivettem a browningot a zsebemb l:  
- Ha életbe akar maradni, naponta húsz vagon fát indít Kolozs-

várra!  Itt leszek, addig nem megyek el Visóról!  
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Kis idomtalan ember volt. Reszketett, sírt, nagyon kért, hogy 

egyezzünk meg tizenöt vagonban.  
Megegyeztünk.  
Invitált, hogy lakjam náluk, de ezt nem fogadtam el.  
Az állomás mellett, a hegyoldalban béreltem szobát. Amikor le-

feküdtem a browningomat a csizmámba tettem, a csizmát pedig az 
ágyam mellé állítottam.  

Éjfél után valaki kopogtat az ablakon. Nem szóltam. Meging ko-
pogtak.  

- Ki az?!- kiáltottam.  
- Büdös kommunista, ha holnap még itt találunk meghalsz! – or-

dították románul. Kezemben volt a browning, kinyitottam az ajtót és 
kiszóltam. 

-  Gyertek be!- Láttam, hogy szaladnak lefelé a hegyen.  
Másnap korán keltem, és lementem az irodába. Stern úr még nem 

volt ott. Egy asszony éppen a tüzet rakott.  
Megérkezett Stern úr. Nem fogadtam a köszönését.  
- Gyerünk az állomásra!- parancsoltam. 
Nincs miért az állomásra menni, mert nincs vagon válaszolta. 

Azel tt beszéltem az impiegat-tal (forgalmista), éppen volt harminc 
üres vagon.  

Kimentünk az irodából, eléje álltam.  
- Te, szélhámos gazember, ma mind a harminc vagont megrakod 

fával és elindítod Kolozsvárra. Azt hitted megijedek, hogy rám 
küldted embereidet az éjjel. Rátartottam a browningot.  

Könyörgött.   
- Kérem… Kérem, igazgató elvtárs.  
Lábára léptem.  
- Elvtárs vagyok veled?! Te gazember!  
Bocsánatot kért. 
- Elintézünk mindent, ne tessék haragudni.  
Délig megrakták mind a harminc vagont.  
Ebéd után az állomáson Stern úr és az impiegat sopánkodott nagy 

hangon, hogy nincs szén. Nincs amivel f teni a mozdonyt, a sínek 
fagyosak, veszélyes vonatot indítani. 
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Figyelmeztettem ket, hogy a népbíróság elé jutnak, ha nem in-
dul a szerelvény Kolozsvárra. A mozdonyvezet nek elmondtam, 
hogy a munkásoknak visszük a fát, nagyobb részét éppen a vasuta-
soknak.  

Az hajtogatta, hogy azzal a kevés rossz szénnel, még húsz fokra 
sem melegítheti a kazánt. Görcsfákat rakattam egy vagonba, amit a 
mozdony után csatoltak, felmentem a mozdonyra és segítettem.  

Nem ellenkezhettek, elindult a harminc vagon fa Kolozsvárra.  
 
 

 
A két igazgató társaim, nagyon tehetséges fiúk voltak, Gy jt  Sán-

dor közbül, Semjén István jobboldalt, és én a nyíllal jelölt.  
Az adminisztrációt ellen rizzük,1947-ben, amikor ügyvezet   

igazgató voltam.  
 

1945-1947 közötti id kben, amikor igazgató voltam a szövetke-
zetnél, tizenhat szegény diáknak ösztöndíjat adtunk. Gy léseinkre 
mindig meghívtak engem is.  
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Móricz Zsigmond Kollégium 
Mátyás király szül háza, Kolozsvár 
 
Kolozsvár, 1945. július 27. 

Tar Károly  
MÁGISZ igazgatójának 
H. 

 
 A Móricz Zsigmond Kollégium augusztus 5-én hétf  délután 
½ 6 órai kezdettel tartja ez évi beszámolóját és évzáró ünnepélyét a 
Bolyai Tudományos Egyetem dísztermében, melyre tisztelettel meg-
hívja az erdélyi magyar társadalom, vezet  egyéniségeit. 
 Az ünnepély munkarendje a következ : 

Megnyitó beszédet mond György Lajos a Bolyai Tudományos 
Egyetem rektora. 

Ady Endre: Új tavaszi seregszemle. Szavalja: Szilágyi Albert 
Móricz – kollégista 

A Móricz Zsigmond Kollégium egyéves munkájáról számol be 
Szabó István diákigazgató, Józsa János és Páll Árpád - Mó-
ricz kollégisták. 

A Kollégium jöv  évi feladatait ismerteti László Gyula egyetemi 
tanár a Móricz Zsigmond Kollégium tanárelnöke. 

Móricz Zsigmond Kollégium felhívása az erdélyi magyar társa-
dalomhoz. 

A jelenlev k hozzászólása a Kollégium munkájához. 
Tisztelttel kérjük, szíveskedjenek megjelenni és a Kollégium 

munkáját el segíteni.  
 
A kollégium ifjúsága nevében: 
 
Varga J. titkár    Szabó István diákigazgató 

 
 

Az 1945-1947 közötti id kben nem volt eredményes kormányzá-
sa sem büdzséje Kolozsvárnak. Szövetkezetünk folyósított anyagi-
kat a színháznak, hogy m vészeink valamennyi gázsit kapjanak. Így  
kerültem az újjáalakult Színpártoló Egyesület tisztikarába, amelyr l 
hírt adott a helyi lap. 
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Az újjáalakult Színpártoló Egyesület tisztikarában 
 
/Kolozsvár/ A Szentgyörgyi István Állami Magyar Színházban 

kedden délután diákközgy lés keretében Kolozsvár m ért  értelmi-
ségi munkás, iparos, földm ves közönsége újjáalakította a Színpár-
toló Egyesületet. A nehéz anyagi gondokkal küzd  színház támoga-
tására Czászár Károly tanár megnyitó szavai és Szentimrei Jen  
igazgató beszéde után megválasztották a Színpártoló Egyesület tiszti 
karát, végrehajtó bizottságát és száztagú választmányát.  

A Színpártoló Egyesület új elnökévé dr. Tavaszy Sándort, alel-
nökké, dr. Kelin Endrét, Lengyel Albertet, Tar Károlyt és Lukács 
Mihályt, f titkárnak Kiss Lászlót, titkárnak, Ádám Zsigmondot, 
pénztárosnak dr. Bíró Zoltánt, ellen rnek Er s Lajost és Hadházy 
Sándort, míg ügyésznek dr. Fekete Lászlót választották meg. 

A tiszteletbeli tagok közé beválasztották Groza Péter miniszterel-
nököt, Pogaceanu Vasile f ispánt és Precup Victor tábornokot. 

A tisztikar megválasztása után az új elnök, majd Kurkó Gyárfás a 
M.N.Sz országos elnöke mondottak beszédet. 

A hozzászólások során Nagy István elvtárs író tett figyelemre 
méltó javaslatot abban az értelemben, hogy a pártoló díj fizetésére 
képes kisemberek választó és választható tagjai lehessenek a köz-
gy lésnek. 

A gy lés tartama alatt jeles színm vészek szerepeltek szavalatok-
kal és énekekkel igen nagy sikerrel.  
 
   

1944 utáni id kben a sok reakciós szélhámos, volt kizsákmányo-
ló, sokféle furfanggal igyekezett a munkások szövetkezeteibe befu-
rakodni. Mint például Stern úr, aki  félig legalizálta magát, de rajta 
vesztett, és hogy megszabaduljon a felel ségre vonástól, megszökött 
Romániából.  

Amíg igazgató voltam, többször jártam Bukarestben, a pártköz-
pontban, ahonnan segítséget kaptunk áruk és a nyersanyagok kiuta-
lásához. Az akkori úgynevezett ORAP b relosztó központban köz-
bejártam, hogy néhány reakciós gazembert kidobjanak, akik kedvük 
szerint osztották el az anyagokat..  

Az Országos Szaktanácsnál is volt dolgom. Nagy meglepetésem-
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re ottan találtam az áruló Stroját vezet  tisztségben. Amikor összeta-
lálkoztunk meglep désében még felvágott:  

- Maguk minden ganédombon szövetkezetet akarnak csinálni?! – 
mondta felvágós hangon.  

Kés bb, úgy dobták ki az Országos Szaktanácsból, mint a ga-
nét… 

A bukaresti szaktársak miután megtudták, hogy a kolozsvári B r-
ipari Munkások Szövetkezete milyen szép munkát fejt ki, megkér-
tek, tartsak beszámolót Miori a cip gyárban.  

 
A földbirtok államosításakor 
 
Tizedmagával lakott, egy szobában, egy liter tejet kapott Török 

Árpád, a földesúr bérese. 
1934 nyarán, Kolozsvár határában, a Kajántói út melletti hegyol-

dalban, egy bokor tövében sejtgy lést tartottunk. Többek között a 
földesurak kizsákmányolásáról, aljas politikájukról világosítottuk fel 
egymást. Másfél évtized telt el azóta. Országunk nagy változáson 
ment át. Március elsején újabb fontos lépést tettünk a szocializmus 
megvalósítása felé. Államosították a földesurak birtokait.  

Török Árpád földesurának birtokán, a leltározásban én is részt 
vettem. Körülnéztem a tájon, ott ahol tizenöt évvel ezel tt a sejtgy -
lést tartottuk. S arra gondoltam, hogy hány elvtársunk nem érhette 
meg azt, amir l akkor ott beszélgettünk.  

A leltározással az istállóba értünk. Megkérdeztem az egyik állat-
gondozót, aki azel tt néhány órával még a földbirtokos szolgája 
volt, hogy hány liter tejet fejtek naponta. Ötven litert, válaszolta 

- És mennyit adott abból maguknak?  
- Naponta egy litert.  
- Hányadmagával kapta ezt az egy liter tejet?  
- Tizedmagammal. Nyolc gyermekem van. 
A többi 49 liter tejb l a földbirtokos négy liter tejet beadott a 

INDELÁP-nak, egy litert a másik béresnek. Saját használatra na-
ponta 44 liter tejet hagyott. Az egészet nem fogyaszthatta el, speku-
lált vele.  

Míg béreseit éhbérért dolgoztatta és a tíztagú családnak naponta 
egy liter tejet juttatott, addig a fölösleget a uzsoraáron értékesítette. 
Két háza volt a tanyán. Az egyiket kiadta. A másikban csak egy kis 
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szobát juttatott a nyolcgyermekes béresnek. Tudtuk milyen látvány 
fogad, ha belépünk ebbe a szobába, hiszen a földesúr „szeretetével” 
találkozunk, „megbecsülésével” a munka és a munkás iránt. 

Az ágyban a szül k és két gyermek, egy ládában négy, egy másik 
ládában két gyermek fért el. 

 Egészségükr l kérdez sködtem. Az anya szomorúan panaszolta, 
hogy minden gyermeke beteg. Kórházba kellene vinni ket. A kilenc-
éves leánykájának az egyik szemét kivágják, hogy megmenthessék az 
életét. A másik kett nek a teste tele volt kiütésekkel.  

Mit tör dnek a beteg gyermekkel, azok, akiknek az asztala rogyá-
sig tele van tejjel, hússal, kenyérrel?  

A béresek munkájukért, éhbérért, szolgaságot, betegséget kaptak.  
A leltározást már-már befejeztük mikor egy kisfiú rohant hozzánk 

és lihegve mondta:  
- Megint lett egy kisbárány.  
A leltárt már harmadszor javítottuk. Az újszülött bárányt az any-

jával az istállóba vittük, nehogy megfázzanak. 
Amikor feladatunkat elvégeztük, megindultunk a város felé.  
Még egyszer visszanéztem. S megállapítottam, hogy az elvtársak 

jó része, akikkel tizenöt évvel ezel tt, az út menti hegyoldal egyik 
bokra alatt, sejtgy lést tartottunk, nem hiába áldozta fel életüket.  
 

Tar Károly levelez  
1948. III. 14.           

 
  
1947-ben a gyárak és üzemek államosításakor a pártunk a kolozs-

vári pékségekhez irányított. Egy évig adminisztrátoruk voltam.  
Utána pedig, 1949-ben a Bolyai Egyetem kádertitkára voltam. 
- Jaj Istenem, egy csizmadiát tettek a nyakunkra! - mondták az 

öreg nagyságák és urak, amikor megtudták, hogy engem neveztek ki 
személyzeti f nöknek.  

Miután továbbhelyeztek, sírtak, és ezt mondták:  
- Nagyon megszerettük….  
Több üdvözl levelet küldtek, könyveket is, megemlékezésük je-

léül. 
Az egyetem faliújsága részére írtam az alábbi írást: 
 



183 

A Bolyai Egyetem a múlt évi és elkövetkez  évi tudományos mun-
kát végz  káderek munkájáról és magatartásáról, jó és a rosszról 
szeretnék szólni.  

Egyetemünk is nagy változáson ment át, mint minden a Román 
Népköztársaságban. Pártunk és kormányunk gondviselése folytán 
nagy anyagi segítséget kapott egyetemünk. Építkezés, laboratóriumi, 
könyvtári- és egyéb felszerelések, ösztöndíjak, a tanszemélyzet szép 
jövedelmezése is igazolja, hogy egyetemünk sokba kerül Népköztár-
saságunknak, amit a produktív munkát végz  dolgozók tartanak 
fenn. 

Mindnyájan tisztában kell legyünk azzal, hogy egyetemünknek 
milyen fontos feladata van az ötéves terv és a szocializmus építésé-
ben. Ehhez a nagy feladathoz, hogy jól és eredményesen el lehessen 
végezni, kormányunk a következ  létszámú tanári keretet biztosítja: 
55 professzor, 99 el adótanár, 66 adjunktus, 148 tanársegéd és 81 
gyakornok. Összesen 449. A 339 adminisztratív és karbantartó sze-
mélyzet havi keresete 9.412.129 lej.. 1951-ben 1500 diák tanul egye-
temünkön, ebb l 823 ösztöndíjas. Népköztársaságunknak egy egye-
temi hallgató kb. 155.000 lejbe kerül évente.  

Az adminisztráció és a karbantartó személyzet tudatában van, 
hogy munkájukkal a tanulmányi el menetelt segíti el , hogy minél 
jobban teljesíthessük egyetemünk hivatását. 

A többi nagy feladat teljesítése a tanszemélyzet becsületes és 
szinte odaadó munkájától függ, hogy selejt nélküli munkát végezze-

nek a jöv  évben. Nem mindig a rossz diák idézi el  a selejtet, ha-
nem a rossz taner  is részes ebben. A múlt évben sokan megfeszített 
er vel dolgoztak, de többen a taner k közül, kivonták magukat és 
nem az egyetemünket szolgálatára fordították minden idejüket, pe-
dig ezért kapták javadalmazásukat. 

A f  feladat mindenki számára az, hogy ideológiailag jól felké-
szülve, teljesítse a rábízott feladatot.  
 
1950. szeptember 29.  
 

Tar Károly  
 a káderosztály f nöke 
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1950-ben felkereste a Bolyai Egyetemet a szovjet tudósok egy 
csoportja, akiket direkt Sztálin küldött, hogy meggy z djenek van-
e magyar egyetem Erdélyben. A képen balra, hátul. 

Azután meglátogattak Groza Péter miniszterelnök és Luka László 
pénzügyminiszter.  

Két millió lejt folyósítottak az egyetem részére.  

Munkatársaimmal a káderosztályon 
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1950-ben a nyári szabadságra készültem, úgy fizikailag, mint 
szellemileg megviselte az egészségemet az 1930 óta megszakítás 
nélküli pártmunka.   

Lestrapált idegekkel vittek tiszti iskolába, nem bírtam a román 
nyelvet mégis negyvennégy éves koromban egyszerre kellett tanul-
nom a hadászatot, stratégiát és katonai térképen való eligazodást. A 
tiszti iskolában nincs üres duma, ottan mindig írásban kellett vizs-
gázni. Így lettem f hadnagy 1950-ben, elmaradt nyári szabadságom 
ideje alatt, Nagyváradon.  

Kevés pihen  után következett a Katonai Akadémia. 
1950 augusztusában sürg sen hívtak a pártközpontba.  
- Mától a hadseregben dolgozol - mondta a bizottság elnöke. 
- Inkább küldjetek WC-t pucolni! Hagyatok békét, nem bírom a 

román nyelvet! 
Felugrottak hárman is, hogy válaszoljanak nekem. 
- Jobban ismerünk mi téged, mint te saját magadat. Azt is tudjuk, 

hogy a szerénységed mögött nagy er  van. Szedd össze magad, a 
Katonai Akadémiára mégy tanulni. 

Autóba tettek és vittek. A Katonai Akadémia magas rangú tisztek 
el tt álltam. Dossziémban két nyelven olvashatták önéletrajzomat.  

- Miért tagadod, hogy mennyi iskolát jártál? – kérdezte egy öreg 
ezredes. - Úgy sem hiszi el senki, hogy csak két elemid van. Vagy 
talán azt gondolod, hogy így megszabadulsz a Katonai Akadémiá-
tól?  

 Sértve éreztem magam, és azt feleltem, ha nem hisznek nekem, 
ha kételkednek a szavamban, akkor tovább ne is tárgyaljunk.  

Összenéztek és elkezdtek a táblánál vizsgáztatni matematikából, 
aztán földrajzból. A Kárpátokat magyaráztam, a Paring hegységhez 
érkezve geológiai kérdéseket tettek fel. Jól ismertem a Zsil völgyét, 
hol, milyen k szén található, felsoroltam az összes barlangokat is. 
Történelemb l Bukarest eredetér l kérdeztek. A mai Bukarest és a 
Fekete-tenger között zsíros talaj és kövér legel kkel kezdtem, ame-
lyek alkalmasak voltak állattenyésztésre. Meséltem arról, hogy egy 
értelmes pakulár felismerte a juhtenyésztés el nyeit, meggazdago-
dott, nemcsak juhászai, katonái is voltak, akik vigyáztak a gazdasá-
gokra, és nemcsak Bucur juhaira. A sajtot, a túrót, a gyapjút még a 
húst is, a mai Bukarest helyén dolgozzák fel, és onnan szállították a 
nyugati keresked k hajón Kontancából nyugatra. Az a hely ahol ma 
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a román f város áll a gazdag pakulár nevét kapta hatszáz évvel ez-
el tt. 

 Összenéztek, mosolyogtak.  
- Mennyi iskolád van? – kérdezte újra az ezredes.  
- Kértem, ne bosszantson, mert örvendek, hogy nem az iskolában 

tanultam hazug történészekt l, akik úgy tanítottak, ahogy az megfe-
leljen a mindenkori uralkodóknak. Azért beszélek így, mert mi az 
erdélyiek a hátunkon tanultuk meg a történelmet, mert iskoláinkban 
hazugságokra és a nemzetiségek elleni uszításra tanították az ifjúsá-
got. Hol a románokat, hol a magyarokat verték. És közben hol a 
Habsburgok, hol a Hohenzollerek gazdagodtak. Amíg a magyarok 
és a románok verekedtek, addig Mária Terézia odaadta a legjobb 
term földeket a szászoknak…  

- Szóval, nem mondod meg mennyi iskolát végeztél? – tréfált az 
ezredes és gratulált. Kiküldtek.  

Öt perc múlva behívtak és tudtomra adták: Ai bacalaureatul! Ma-
gyarul: azt jelenti érettségiztél!  

Így történt, hogy a Jordáky-féle két éves egyetemet után érettsé-
giztem.   

Persze, papírom egyikr l sincs.  
 

Hat hónap után, a Katonai Akadémián a hadügyminiszter és a 
szovjet consilier (tanácsos) és más magas rangú tisztek jelenlétében 
három cédulát húztunk, és a kérdésekre írásban kellett válaszoljunk. 
Kétszáz vizsgázó közül a jobbak, közöttük én is, rnagyi rangot 
kaptunk.  

Így lettem a szamosújvári Comisariatul Militar (katonai biztos-
ság) parancsnoka. 

Feleségem, látta, hogy egy csillagom van, azt kérdezte, megint 
rvezet  lettél?  

A vizsgáztatásnál jelen volt a szovjet katonai tanácsos is. A vizs-
gázókat min sítésüknek megfelel  rangjukon szólították avatáskor. 
Amikor a hadügyminiszter engem szólított a T bet t, -nek (C) 
olvasta, Tar helyett, ar-t (Cár) mondott.  

Nem mozdultam.  
Ismételten szólított.  
Nem jelentkeztem. 
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Felugrott erre az aradi komiszár és rám mutatott, hogy én vagyok 
az.  

A szovjet generális felemelte a fejét, hogy melyikünk itten Cár.  
Jelentkeztem.  
 - S  tr i i, tovar ul Ministru, sunt Tar Carol, i nu sunt ar! 

(Miniszter elvtársnak alázatosan jelentem, Tar Károly vagyok, és 
nem vagyok cár!) 

 A szovjet tábornok is mosolygott, jó kis humoros jelenetet ren-
deztem. 

Az Akadémián mindenki annyi fizetést kapott, amennyit azel tti 
munkahelyén. Nekem 5000 lej volt nadrágom hátsó zsebében. Szól-
tam a feleségemnek, hogy nem volt id m vásárolni, az ajándék ott 
van hátulsó zsebemben.  

Kereste, de nem volt a zsebemben semmi.  
Kés bb megtudtam, hogy a konstancai Gaune Grase nev  komiszár 
százados kilopta a zsebemb l. Egy év múlva, amikor Ia i-ban a ko-
misszárok továbbképzésén voltam szerettem volna elkapni a tolvajt. 
De akkor már börtönben volt, mert tehet s szül kt l nagy összege-
ket fogadott el, azért, hogy fiúkat felmentse a szolgálat alól.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt a képet akkor csináltat-
tam, amikor a Katonai Aka-

démián elvégeztem a kur-
zust – 44 éves koromban – 
addig sohasem voltam be-
teg, 90 kilós voltam akkor, 

1950-ben.  
 

 



188 

Feleségemmel, Károly és Pali fiammal (balról) 
 
Szamosújváron volt id m, elmentem a szamosújvári börtönte-

met be, Rózsa Sándor sírját megnézni.  
Körülfogtak szuronyos katonák, jött az rmester a farkaskutyá-

val. Bekísértek. Hívják a börtönigazgatót, parancsoltam.  
El állott.  
- Le van zárva a közlekedés a temet  mellett? – kérdeztem 
- Nincs. 
Igazoltam magam. A körzet katonai parancsnokaként, tekinté-

lyemnél fogva vigyázban hallgatott, amikor felel ségre vontam. 
- Ha egy rnaggyal így bántok, miként bántok a civilekkel? Kis-

királyként viselkedtek a néppel szemben, akit l a hatalmat kaptá-
tok!?  

Kétnapi fogságra ítéltem a f hadnagyot, de aztán megbarátkoz-
tunk, máskor is meglátogattam ket. Egy alkalommal azt kérdezte 
az igazgató, akarom-e látni Maniut? 

Nem akartam.  
1938. novemberében a Kommunista Párt irányításával, az Egy-
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ségfront megteremtése érdekében az összes pártoknak köztük a 
Nemzeti Parasztpártnak is, amelynek Maniu volt az elnöke, felhí-
vást vittünk Bukarestbe. Nem tör dött vele. Pedig sok százezer ro-
mán pusztulásának lehetett volna akadálya az Egységfront kialakítá-
sa.    

 
Besoroztuk az ifjakat katonáknak, képzettségük szerinti fegyver-

nemhez és tiszti iskolákba is kerültek. 1950 körül sok volt az analfa-
béta fiatal, ket a tanügyre bíztuk. A regrutákat köteleztük, hogy 
iskolába járjanak, a tanügyieket pedig köteleztük, hogy egy év alatt 
tanítsák meg ket írni, olvasni. A testi fogyatékosokat, a betegeket 
átirányítottuk a kórházakba.  

Szabad id mben meglátogattam ket az iskolákban és a kórhá-
zakban. Saját pénzemb l vettem apró ajándékokat, hogy örömet 
szereztem nekik, és növeljem a népi hadsereg tekintélyét.  

Amikor a két volt huszár rmesteremnek kiadtam a parancsot, 
hogy két lovat nyergeltessenek fel, német katonai akadémiát végzett 
beosztottam kárörvend  mosolyából láttam, hogy szívesen kigú-
nyolná munkásból lett parancsnokát, mert nem tud lovagolni. Két 
lovunk volt. Kocsink el tt ahhoz szoktak, ha az egyik megiramodik 
a másik követi. 

Székre indultunk az analfabéták iskoláztatását ellen rizni. Vág-
táztunk, és gyermekkori lovaglásaim tapasztalatával sikerült meg-
szilárdítanom tekintélyemet beosztottam el tt. Kiértünk Szamosúj-
várról, Szék felé haladva adjutánsom galoppra biztatta a lovát. Azt 
hitte, hogy nem tudok lovagolni. Az enyém is elindult utána. Lepat-
tintottam a sapkám a fejemr l, és vagy kétszáz méter után, ugrattam 
én is. Aztán keresztbe állítottam a lovamat az úton, és azt mondtam 
elvitte a sapkám a szél, menjen utána.  

Pirult, mint a rák a föv  vízben 
Hasonlóképpen jártam, a nagyváradi a tisztiiskolában. Man ver 

idején, egy hónapra Zilahra irányítottak a gyalogosokhoz. Harminc 
kilométeres menetelés volt a feladat.  

A batalion- és a századparancsnok lovon haladt. A legid sebb 
rang nélküli elev (katonanövendék) voltam. Ki akartak velem tolni. 
Lóhátról szóltak, szégyellik, hogy nekem gyalogolnom kell. Fel-
ajánlották az egyik lovat. Láttam, hogy a batalionparancsnok a vicc 
kezdeményez je.  
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- Lóra ülök, de csak, ha adja a sarkantyúját is.  
Belement. Elindultunk lassan. Aztán a századparancsnok megsar-

kantyúzta a lovát. Párban járt a kocsi el tt a két ló, megiramodik az 
enyém is. Kés bb megnyomtam a két sarkantyút, úszott a lovam a 
leveg ben.  

 - Stai! Stai! (Állj! Állj!) – kiabált a parancsnok kétségbeesve.  
Meg sem álltam Krasznáig. Mire megérkezett a legénységgel 

együtt már megettem egy jó flekkent a vendégl ben. 
.Amikor megérkezett a batalion parancsnok, ezt mondotta:  
-B trâne, ai b tut joc de mine! (Öreg, kitoltál velem!).  
- Doar dumneata ai început! (De maga kezdte!)  
 
Az 1952-es korosztályt hívtuk sor alá. Szék község lélekszáma 

kilencezer volt akkor. Felt nt, hogy több legény, alig éri el a 150 
centis liliputi magasságot.  

A rajon néptanácsi képvisel jeként feláldoztam egyik vasárnapo-
mat berendeltem a parancsnokságra a párttitkárt, a néptanácsi elnö-
köt, az igazgató tanítót, a katolikus és a református papot. Megijed-
tek, azt hitték, hogy katonának küldöm ket.  

El terjesztettem észrevételeseimet, miszerint a község különféle 
részeiben lakók hagyományos elkülönülése, az egymás közötti há-
zasság lehet oka a megmutatkozó rendellenességeknek. Kértem a két 
papot és az iskolaigazgatót, segítsenek a nevelésben, a felvilágosítás-
ban. A párttitkárral és az elnökkel a gazdasági problémákat beszéltük 
meg. 

A község melletti tó adta nádat dolgozzák fel, és értékesítsék a 
termel szövetkezetben, a dombokat ültessék be gyümölcsfákkal. Ab-
ban a z évben segítettem, hogy két jó tanulót agronómiai fels  iskolá-
ba küldjenek a Szovjetunióba, harminc embert elhelyeztünk állami 
intézményeknél, kett t, Faragó és Balogh nev eket nálam alkalmaz-
tam, rmesterek lettek.  

Egy másik vasárnapon, lóra ültem és meglátogattam Iklódon a 
cigányok vajdáját. 

Kezet fogtam vele, értelmes cigány volt, magyarul beszéltünk. 
 - Na, instálom, mióta kilencszázkilencven évvel Árpádék nyomá-

ban szétszóródtunk, ilyen még nem történt, hogy egy ekkora úr, mint 
az rnagy úr, eljöjjön hozzánk és kezet fogjon a cigánnyal. Megvál-
tozott a világ, kezét csókolom. Isten éltesse a Kommunista Pártot! 
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Közelebb hajolt hozzám. 
- Instálom, mi különbek voltunk, mint Árpádék…  
Kértem, üljünk le, beszélgessünk, ezért jöttem.  
- Van-e még közelében magához hasonló értelmes cigányember?  
- Van, instálom, elég.  
- Na, akkor küldjön utánuk, hogy együtt beszélgessünk. Pár perc 

múlva ott voltak vagy húszan. A cigányok életkörülményeinek a 
megváltoztatása érdekében, egészségük, gyermekeiknek jöv jének 
megváltozatása, hányatatott életüknek a megszüntetése érdekében 
szóltam.  
  

 Segédtisztem a régi hadseregben képzett, ravasz, nagystíl  tiszt 
volt, akit fentr l védelmeztek. A megyei parancsnokság politikai 
tisztjének többször írásban is jelentettem és pártfegyelmit is kértem 
ellene, de a régi rendszerhez h  felettesem engem akart kikészíteni.   

1951-ben a katonaigazolványok kicserélését helytelenül a mez -
gazdasági kampány idejére írták el , rajoni pártvezet ségben szól-
tam a titkárnak, hogy Szamosújvár és Borsa környéki falvak pa-
rasztjai ne veszítsenek két napot és útiköltséget, nyolc faluban, 
helyben kicseréljük a katonai igazolványokat. Azt is kiszámítottam, 
hogy ezzel hány ezer munkaórát spórolunk.  

Javában folyt már a munka, amikor a félrevezetett megyei pa-
rancsnokom ellen rz  bizottsággal nálam termett, hogy engem le-
tartóztassanak, mert a katonakönyvek becserélésekor pénzt fogadok 
el a parasztoktól.  

Lehorgasztott orral utazott vissza.  
A politikai tisztr l aztán kiderült, hogy a háború el tt, joghallga-

tóként a kommunizmus és a zsidók ellen cikkezett. 
1952-ben megjelent a Köztársaság új alkotmánya. A 81-82 para-

grafusban az áll, hogy „A népi hadseregünkbe a becsületes és a leg-
jobb hazafiak kerülhetnek be. A népi hadseregben való részvétel 
nemcsak megtiszteltetés, hanem kötelez  is.”  

Elküldtem az ifjúsági szervezetnek az analfabéta legények név-
sorát,  s kértem ellen rizzék, járnak-e iskolába, ismerik-e az Alkot-
mány 81-82 szakaszát.  

Az szi bevonulások idején a regrutáknak újra meg kellett jelen-
niük bizottságunk el tt. Mi szépen feldíszített teremben vártuk ket. 
Egyik régi ezredes jött fentr l ellen rzésre. Nagy tudású ember volt, 
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a kiértékeléskor jelen volt egy szovjet tábornok is. 
Parancsnokom gúnyosan szóvá tette, hogy azt kérdezem a regru-

táktól, ismerik-e az Alkotmány 81-82-ik szakaszát?   
Szót kértem.  
Megdöbbent, hogy miért kértem szót? Kérdezte, mit akarok mon-

dani?  Azt válaszoltam, várjon türelemmel, majd megtudja. Amikor 
rám került a sor üdvözöltem a szovjet tábornokot, majd tisztelettel 
kértem az ezredest, legyen szíves segítsen abban, hogy mit tudat a 
néppel az Alkotmány említett szakasza.  

Szétnézett, érdekl d dött van-e valakinél az Alkotmányt tartal-
mazó brosúra?   

Nem kaptam választ, ezért magam mondtam, hogy népi hadsere-
günkbe a legbecsületesebb és a legjobb hazafiak kerülhetnek be. 
Pártunk és a kormányunk mindenkit arra buzdított, hogy tanulmá-
nyozzuk az Alkotmányt. Ezt illene minden katonának tudni. Nagy 
volt a derültség. Aztán elmondtam, hogy azért kérdeztem a regruták-
tól az alkotmány megnevezett szakaszait, hogy ellen rizem, eleget 
tettek-e kérésemnek az ifjúsági szervezet aktivistái.  

- Egyébként, ezredes elvtárs, az a véleményem, hogy nem csak 
Szamosújvár rajonban, hanem az egész országban érdemes volna 
ismertetni az Alkotmányt.  

Nagy tapsot kaptam, de nem vált javamra a felszólalás. 
 
1952. augusztus 23-án Boncidán a kendilonai, válaszúti és széki 

fiataloknak táncdélutánt rendeztem.  
Román és magyar nyelven beszéltem a román-magyart testvéri-

ségr l.  
Jelen voltak tanítók, tanárok, a helyi vezet ség, a regrutákkal ro-

mán és magyar lányok. Román tánccal kezdtük, csárdással folytat-
tuk. Még nagyobb tapsot kaptam. Csak az a régi tiszt, az az ezredes 
nem tapsolt. 

 
Nyári szabadságom idején felkerestem azokat a helyeket, ahol 

rongyos gyermek voltam. Jártam cipészmesterem özvegyénél is. Fe-
hérhajú öregasszonyt találtunk egyedül, egy kicsiny szobában. rna-
gyi egyenruhában voltam. Annyi esztend  után rám ismert.  

- Maga ugye Károlyka? – kérdezte sírva. Kezet csókoltam neki, 
- Sokszor beszéltünk a férjemmel, arról, hogy maga milyen külö-
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nös gyermek volt. A többi inasok szabad idejükben elmentek erre-
arra, de maga pedig kiült a napra és olvasott. 

Elpanaszolta, hogy süllyedt a háza.  
- Nem az a fontos, hogy mennyije van az embernek, hanem hogy 

mennyien tisztelik és szeretik az embert öregségére - vigasztaltam. 
 
Abban az esztend ben a szamosújvári rajon néhány községét a 

kolozsvári rajonhoz csatolták, emiatt a katonai biztos vezet je csak 
százados rangú lehetett. Kérvényeztem, hogy a szabad helyre, Ma-
ros rajonba osszanak. Az ezredes, ezt egy tollvonással megakadá-
lyozta.  

Áthelyeztek Aradra.  
Tudta, hogy pajzsmirigytúltengésben szenvedek és az alföldi ég-

hajlat ártalmas nekem.  
Három hónap múlva kórházba kerültem, azóta nem dolgozha-

tom.  
Az ezredes, mint megtudtam, a háború idején az odesszai kivég-

z osztag parancsnoka volt, rövidesen elt nt valami sötét üggyel 
kapcsolatban.  
   

A kórházban, a beteglapokra be kellett írni a beteg múltbeli és 
jelenlegi politikai hovatartozását, múltbeli és jelenlegi foglalkozá-
sát. Be kellett írjam, hogy régi kommunista párttag vagyok, eredeti 
foglalkozásom cipész munkás, jelenleg rnagyi rangban katonatiszt, 
katonai biztos, s ezzel ki voltam szolgáltatva osztályellenségeink-
nek. Nem bízhattam orvosaimban.  

Elkezeltek. Életveszélyes helyzetbe jutottam, fekete sárgaságot 
kaptam, ezt jól tudták májvizsgálatom után. Aztán a neves 
Ha ieganu professzorral akarták elhárítani magukról a felel sséget, 
és hazaküldtek. 

Azel tt két hónappal, fert zött t vel okoztak sárgaságot. Elhí-
resztelték, hogy menthetetlen vagyok, arról hallgattak, hogy elke-
zeltek. 

- Duce i-v  acas , nu s  va doare nimic, odihni i-v  intre flori. 
(Menjen haza, semmije sem fáj majd, pihenjen a virágok között!) 

 Egy ideig még kaptam fizetést, aztán semmit, nyugdíjat sem, 
mert mindenütt úgy tudták, nekem már nem sok van hátra.   
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Fizetnünk kellett bútor részletet, nem volt mib l. Feleségem át-
szaladt 100 lej kölcsönért Glückékhez.  

- Jó tanácsot kérhet, de pénzt nem, mert Tar meghal, és nem lesz 
mib l visszafizetnie - mondta Glück kártyázás közben. A feleségem 
sírt, hogy a háború idején, bezzeg, mi életünk árán is segítettük a 
zsidókat…  

Szerencsére egykori szövetkezeti munkatársaim kosárszámra 
hoztak élelmet, a egyetemiek is segítettek, látogatásaik után száz 
lejekre bukkantunk széken, szekrényen.  

1956 márciusában a pártközpont közbelépett, és két hét alatt el-
intézték a katonai nyugdíjamat. Két igaz orvos gyógyított meg: Dr. 
Ghidali és Dr. Josan.  

Pajzsmirigy betegségemb l pedig Dr. Nana Aurel professzor 
szabadított meg operációval. Nekik köszönhetem, hogy élek.  
 

1964-ben beválasztottak a Kolozs tartományi pártbizottságba, 
részt vettem a Román Kommunista Párt IX. Kongresszusán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Díszpinty”-ként a megye  
legid sebb illegális párttagja 
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1966. május elsején a díszelnökségben (jobbról az els ) vagyok.  
 

 Kolozsvári delegáltak a Központi vezet séggel készített közös fel-
vételünkön. 1965. augusztusában 

 
 
 
 
 



196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unokám Tar  
Koppány Zsolt,  

sokoldalú sportoló, 
1982-ben, egyetemis-
taként katonai szolgá-

lata közben, eddig 
tisztázatlan körülmé-
nyek között halt meg.  

A Brassai Sámuel 
középiskola TKZS 

emlékdíja rzi  
emlékét. 

Családi kép. Hátul balról: 
ifj. Tar Károlyné , édes-
anyja , unokám  Zsuzsa, 
és els  feleségem  . Elöl: 
unokám: Koppány Zsolt  
és a család barátja, 
Bendel József,  
lenn: ifj. Tar Károly és 
felesége Paizs Margit  
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Fenn 
Károly fiam 
lánya Tar 
Zsuzsa,  

a nemzetiségi  
megkülön-
böztetést 

megelégelve 
1987-ben 

Svédország-
ban keresett 
menedéket.  

 
Dédunokáim 
a Bengtsson 
nevet visel  
Benjámin 

Zsolt,  
Emma  
Margit  

és Vilma  
Karolina  

közös képe 
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Unokám  
Tar Zsuzsa, 
balról, férje, 

Håkan, ükunokáim 
Emma Margit,  

Vilma Karolina, 
Benjamin Zsolt, 
és Tar Margit 

(jobbról) Svédor-
szágban 

Pali fiam, fiaival Attila  Szilárddal és Károly Imrével 
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Unokám Tar 
Szilárd Attila, 
Pali fiam na-
gyobbik fia, 

feleségével, és 
Ács Ilona két 
unokájával 



200 

Karcsi unokám az iskolában (fenn, jobbról a második) 

 
Tar Pál két fia: Attila és Károly 
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Pali fiam kisebbik fia: legifj. Tar Károly Imre, a francia idegenlé-
gió zászlósa, aki nimesi házát székely kapuval díszítette.  

Fenn édesanyjával, annak szül falujában, Atyhán. 
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id s Tar Károly 

 
A Svédországban él  ifjú Tar Károly, író és szerkeszt .   

És a Nimesben él   legifjabb Tar Károly Imre, a francia  
idegenlégió zászlósa, a hat évszázada kolozsvári Tar család utolsó   

leszármazottja. 
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Nem így akartuk 
 
Sokszor elgondolkozom, és búsulok az emberek gyarlóságain. 

Már arra is gondoltam, buta vagyok. Becsületesnek látom az embe-
reket, becsületes munkával kerestem a kenyeremet. És látom, hogy 
sok gazembernek jobban, sokkal jobban megy a dolga, mint nekem.  

Egyszer Krausz barátomhoz jött zsidó ismer se. Krausz dolgo-
zott. Ismer se megkérdezte:  

- Te buta! Mikor keresel pénzt, ha mindig dolgozol? 
 
* 

 
Íme, néhány 1933 és 1970 között írott versem és egyéb írásom. 

Az élet iskolájában tanultam írni, úgy írtam, ahogyan munkás szem-
mel láttam és meggyötört testem diktálta. 

 
Levelem az ifjúmunkásokhoz  
 
Betegségem idegösszeroppanással kezd dött. Ez nem rendkívüli 

betegség a kommunistáknál. Akik ezért az eszméért becsületesen 
dolgoztak és tanultak, nagyrészük börtönben vagy a sok évtizedes 
illegális munkákban megbetegedett.  

A felszabadulás utáni id kben is nehéz volt, nagy feladatokat 
kellett végrehajtanunk. Hajszálaink már szülni kezdtek, amikor 
iskolai tanulmányainkat kiegészítettük, hogy felel sségteljes mun-
kát végezhessünk. Kevés volt közöttünk az értelmiségi. Egy id ben 
több poszton kellett helytállnunk.  
 Pártmunkámat a felszabadulás után az els  kerületi városi 
pártszervezet kádertitkáraként kezdtem, ugyanakkor a B ripari 
Munkások Szövetkezte politikai intéz bizottságának tagja voltam. 
És az E.M.G.E. intéz bizottságának tagja, a színpártoló egyesület 
alelnöke, a MAGISZ ügyvezet  igazgatója.  
Fizetést csak egy helyr l fogadtam el. 
 

A Bolyai Egyetemen m köd  kétéves munkásegyetem hallgatója 
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voltam, politikai közgazdasági szakon. És részt vettem sokféle más 
pártakcióban. 

Vasárnaponként kijártunk a falvakra felvilágosító munkát végez-
ni. 1945-ben volt a földosztás, 1941-ben a gyárak államosítása, 1948
-ban a földbirtokok államosítása, ezekr l a történelmi jelent ség  
munkákról írtak már eleget az újságokban és a rádió is foglalkozott 
vele.  

Ezekben az id kben reggel 4 órakor talpon voltunk, este éjfél kö-
rül kerültünk haza. Sokszor naponta csak egyszer ettünk. Megtör-
tént, hogy amíg ettem feltört lábamat áztattam a lavórban. Volt, 
hogy egy hétig sem kerültem haza, gyermekeim nevelésére nem ju-
tott id m, hetekig nem láthattam ket. Küzdeni kellett a kétoldali 
reakciósok ellen, a lumpenproletárok ellen, hogy megtisztultan épít-
hessük a jöv  emberibb és szebb társadalmát.  

Amikor én is beléptem a becsületesen harcoló kommunisták kö-
zé, Mindent az ifjúságért, mindent a jöv ért! volt a jelszavunk. Nem 
gondoltunk magunkra. Ideg- és gyomorbetegek vagyunk. Sok jó 
elvtársunk elpusztult. Csak a kolozsváriak, akikkel nekem is kapcso-
latom volt: Józsa Béla, Vieder Mór (mindkett jüket az 1941 és 1944 
közötti id ben kínozták halálra), Bíró Sándort, Horváth Zoltánt, 
Géczi Jakabot a börtönb l vitték ki a frontra aknák felszedésére, úgy 
pusztultak el. Dózsa Márton, Kiss Ferenc a frontról szöktek, szovjet 
fogságba kerültek, senki nem tudja, mikor, hol pusztultak el. Haia 
Lipsitz és a fiatal Tyukodi kolozsvári börtönökben haltak meg.  

Nekünk, akik életben maradtunk, szép nyugdíjunk van, ingyen 
gyógykezelnek, számunk fogyatkozik, tíz-tizenöt év múlva már 
egyikünk sem lesz életben.  

Kolozsvár egyik bástyája volt az illegális mozgalomnak, de te-
metésükr l nem gondoskodnak. Nagy kérd jel, hogy vajon kinek az 
érdeke múltunkat elkend zni, elhallgatni? Amikor társunkat teme-
tik, jelen vagyunk még egy páran, a többieket már nem lesz, aki el-
búcsúztatná a temet ben. Tartományi büró tagként, szóvá tettem ezt 
a a propaganda titkárnak, de szerintem ez nem propaganda ügy. 
Még nem láttam senkit, akit közülünk ünnepélyesesen temettek vol-
na.  

1955 körül a régi harcosok Süt  elvtárs kezdeményezésére dalár-
dát alakítottak Vajda, az akkori tartományi titkár szétzavarta ket 

- Még a temet ben is együtt akarnak lenni?! - Amikor ezt kijelen-
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tette, nyilván, a magyarokra és a zsidókra gondolt. Mert akkor már 
bevezették compozi ie na ional  (nemzeti összetétel) kifejezést, és a 
temet ben ezt nem lehetett megvalósítani a gyakorlatban. Mert a 
temet k a sírhelyeivel az igazi történelem domborodik.  

A régi harcosoknak nyolcvan százaléka magyar és zsidó. Csak 
húsz százaléka román. Ez volt az igazi tükre a romániai nemzetiségi 
dolgozóknak, ilyen arányban mutatkozott meg az elégedetlenség a 
gazdasági bajok miatt 1918-1944 között, amikor a román királyság, 
a nagyantant, megtámadta a Magyar Tanácsköztársaságot, leverték, 
és ezért  jutalmul kapták Erdélyt, Dobrodzsát és Beszerábiát. 

Ezeken a területeken nem volt elég tanult román nemzetiség , 
mint amennyi dúsan fizetett poszt volt. A román hadsereget duplájá-
ra emelték, b vítették. A románság nagyobb részének itt nagy és jó 
elhelyezkedési lehet ségei adódtak. És ráadásul lophattak, és belát-
hatatlan volt a korrupció.  

Az ifjaknak azt tanácsolom, tanulmányozzák és értékeljék az öre-
gek küzdelmét a jöv jéért, a szabadságáért.  

Mi úgy tekintettünk az ifjúságra, mint akik méltóan folytatják a 
harcot. Én, aki csak egyszer  katonája vagyok az eszmének, mindig 
ott éreztem jól magamat, ahol a fiatalok álltak. Még akkor is, ha be-
lül üres szobrokhoz hasonlítanak bennünket.  

Falusi iskolázatlan gyermek voltam, mégis megtaláltam az igaz 
utat. Miért van az, hogy most annyian a sötétségben botladoznak. 
Minket sárral dobáltak, börtönbe zártak sokakat közülünk meggyil-
koltak, mégis úgy volna jó, ha mi „kenyérrel dobálva”, biztosíta-
nánk a szeretetet, a békét, a munkát, az emberibb életet.  

Kik azok, akik megvetnek minket és visszaszaladnak oda, ahon-
nan semmit nem kaptak csak évszázadok óta ígéretet? Ennél a kér-
désnél álljunk, gondolkodjunk. Többen fentiek közül becsületesek, 
annyi a hibájuk, hogy nem szeretnek gondolkozni. Sokan vannak 
olyanok, akik megrövidítve érzik magukat. Van sok beteges hajlamú 
is, aki lop, csal és gyilkol. Ezek, politikai színterekké változtatnák a 
templomokat, s a sportpályákat is. Úgy néz ki, hogy már senkinek 
sincs szüksége a kommunistákra, megbukott a kommunizmus. A 
pápa repül gépen utazgatott mindenfelé, érdeküknek megfelel en 
modernizálják a vallásokat.  

Az emberek annyit sem tanultak, hogy mit jelent, aki nem dolgo-
zik, ne is egyék elv. Ismertem becsületes jó papokat a múltban és a 
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jelenben is. Ahol jó papok vannak a falvakban ott, nem maradnak 
megdolgozatlanul a földek, de ahol a papok rosszul végzik munká-
jukat, ott rohad a termés betakarítatlanul. 

Azokat tartom a legnagyobb ellenségnek, akik dolog nélkül, 
vagy azért mert más nemzet gyermekei, többet akarnak, nagyobbat 
akarnak a közös kenyérb l.  

Az emberiség legnagyobb ellensége a nacionalizmus. Azért ál-
doztam egész életemet az internacionalizmusért. Azért a társadalo-
mért, amely nem t ri meg a sovén-nacionalizmust, mert az egyenl  
a fasizmussal, a kis nemzeteket és a demokráciát akarja megsemmi-
síteni.  

Reménységeink! Új generáció! Kitartó munkában egyesüljetek!
Csak az érezheti magát embernek, ha tett valamit a kultúráért, a m -
veltségért, a tudományért. Azért, hogy a következ  generációnak 
könnyebb legyen az élete.  

Gondolkozz!  
A k korszaktól az atomkorszakig mennyi sokan értünk dolgoz-

tak! 
1969. július 15-e van. Holnap indulnak a Holdra.  
Nagyon nagy jelent sége van ennek.  
A mi generációnk munkáját sem felejtheti el az emberiség.  

  
* 

 
1969. július 16-án, egyszerre a holdra utazókkal, elindultunk a 

feleségemmel a Szovjetunióba, kéthetes körútra, a turista hivatal 
által rendezett kirándulásra. A szovjet határnál érdekesség, hogy 
speciális darukkal felemelik a vagonokat és széles vágányra rakják.  

Amikor szovjet területre érkeztünk, kerestem a nagy háború nyo-
mait. Kerestem az els  szocialista ország ötvenkét éves munkájának 
nyomait, eredményeit. Kerestem az emberek arcán a boldogság 
nyomait, kerestem a kommunistákat, kerestem a kommunizmust. 

A Szovjetunió nagy része, nem olyan, ahogy én azt elképzeltem.  
Úgy tudtam, erd s, hegyes vidék . I ai-tól Kijevig, onnan Lenin-

grádig, Leningrádtól Rigáig, onnan a Balti tengerig, mindenfelé me-
z gazdasági gépekkel dolgoznak.  

Amikor Kijevben kiszálltunk a vonatból, akkor léptem el ször 
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szovjet földre. Nagy, hatalmas, modern állomás. B röndjeinket az 
állomás el tt leraktuk. Szállodai szobánkban láttuk újra. Kijev szép, 
tiszta, rendezett város, Ukrajna f városa. Ukrajnának külön zászlója 
és himnusza van. Kijevet kettévágja a Nyeszter éppen, mint Buda-
pestet a Duna. Nagy hajók közlekednek a folyón.  

Két órás hajókiránduláson voltunk. Szépen mutatnak a nagy 15-
20 emeletes paloták. A templomok nagyon szépen rendbe vannak 
tartva. Több tonna aranyat használtak fel a tet k, keresztek aranyoz-
tatására. Csak a kijevi templomokra hét és fél mázsa aranyat hasz-
náltak fel. A háború idején az egyik templomban, zöld olajfestékkel 
festették be az aranyozást, a fasiszták nem vették észre.  

A Kremlben láttuk a cárok ékszereit, több mázsa ékszert, a cárok 
hintóit. 

 Katalin cárn  hintója elé hat fehér lovat fogtak, természetesen 
preparálva. A lószerszámok arannyal és drágakövekkel vannak dí-
szítve. Több száz serleget és tálcákat láttam. Többek között egy tál-
cát láttam, amit 60 kg aranyból készítettek és drágakövekkel díszí-
tetek.  

Elvittek több képtárba.  
A világ leghíresebb fest inek képeit láttuk, külön-külön termek-

ben elhelyezve.  
Sokáig nézegettem a híres Rubens munkáit. Mária Magdolna 

térdelve hajol a földre, hogy elrejtse állapotát. A körülötte álló sok 
szép n  közül senki sem dob követ rá. Arra gondolhatnak, hogy sor-
suk azonos a Máriáéval, nekik is engedelmeskedni kellett az akkori 
királynak, Heródesnek és a f papoknak.  

Egy másik képen azt látjuk, hogy, hogyan teljesítik mindenfelé a 
király parancsát. A király katonái késsel gyilkolják a fiúgyermeke-
ket az egész országban. A király azért rendelt el ezt, mert tudta, 
hogy Mária fiúgyermeket szült, és ez veszélyezteti a trónt. Azt a 
képet, amelyen Jézust leszedik a keresztr l sokáig elgondolkozva 
bámultam. Összehasonlítottam illegális életét és harcait, a kommu-
nisták életével. Úgy érzem, hogy a kommunisták Jézus tanításait 
követték, a f papok és a királyok ellen. Hiába ölték meg, tanításai, 
eszméi élnek a felszabadulni vágyó emberek lelkében, szívében, 
mindazokéban, akik a békét és a szeretetet akarják az emberiség-
nek, itt a földön. 
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 Koszorút helyezhettünk el a Lenin mauzóleum bejáratánál. 
Tiszteletadóan elvonultunk a Kreml falánál elhelyezett szobrok és 
emléktáblák el tt. Oda temették a 34 éves Gagarint is. Az illegális 
id k alatt nálunk is nagyra becsült Sztálinnak márványlappal leta-
kart lapos sírhelyét láttuk, melyre kis csokor virágot tett valaki.  

 
 

Nyilatkozatom egy kijevi újságírónak 
 

Öreg kommunista vagyok, aki több évtizede harcolt a Szovjet-
unióért és a világszabadságágért. Azért is, mert Sztálin idejében 
küzdöttem, jogom van véleményem kinyilvánítására. Sztálin sze-
rintem, jól ismerte az oroszokat és azok lágyszív ségét. Nehéz volt 

ket háborúba vinni. Szuvorov tábornok is, aki Napóleon ellen har-
colt, Moszkváig engedte az ellenséget, hogy megismerje az orosz 
nép a kegyetlenséget, másként a lágyszív  orosz katona nem har-
colt volna. Ugyanez volt a helyzet 1941-ben is. És a Vörös Hadse-
reg így legy zte a hitleristákat.  De Sztálin, ha megverte is ket, 
összefogtak a kapitalisták a Szovjetunió ellen. Amikor a fasiszták 
elfoglalták az ukrán búzaföldeket megijedtek az angolok és az 
amerikaiak, hogy a németeknek lesz kenyerük, és a világ leger -
sebb hadserege lesz az övék. Kényszerültek leülni Sztálinnal tár-
gyalni a második front megteremetésér l. A második front Sztálin 
a nagy taktikai sikere, mert sikerült egymással szembeállítani az 
imperialistákat. A szovjet polgárok meggy lölték a fasisztákat, az 
aljasságokért, amelyeket elkövettek, amikor eljutottak Moszkváig. 
A világ legharagosabb katonái lettek, és duplán visszafizettek a 
fasisztáknak. Ezért sikerült eljutniuk Berlinig…  

Az öregek joggal kérdezik, miért volt szükséges Sztálin emlékét 
elhomályosítani? Ezt azok cselekedték, akik er sebbnek képzelték 
az atombombát a kommunizmus erejénél. 

Leningrádba júliusi nyári éjszakán érkeztünk. Kijevb l indul-
tunk TU 124-es rakétahajtású repül vel. Gyönyör  nyári éjszaka 
volt. Tiszta égbolt. Tízezer méter magasságból látszott a nap bíbor-
vörös fénye, a föld túlsó oldaláról. Ilyen gyönyör séggel kezd dött 
a leningrádi tartózkodásunk. Aztán láttuk a sok gyönyör , múzeu-
mot, képtárat. A Téli Palota, a Szmolnij, az Aurora, a Néva folyón, 
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és még sok minden.  
 A Szovjetunióban: Rigában, Kijevben, Leningrádban, Moszk-
vában, a tudományt, kultúrát, a m vészetet megtaláltam, de a kom-
munizmust nem.  

Tudjuk, hogy a kommunizmus olyan új társadalmi formát jelent, 
ami ott kezd dik, hogy a javakból mindenkinek a szükséglete sze-
rint juttatnak. A Szovjetunió sem ért el eddig. Még a szocialista tár-
sadalomban élnek és mindenkinek a tudása szerint és a munkája 
után adnak a javakból. Ez pedig azért így szükséges, hogy tanulásra 
és munkára serkentse az emberiséget. Sokat kell még tanulni, dol-
gozni, hogy a technikát olyan magas szintre lehessen emelni, hogy 
annyit termeljünk, amennyire az emberiségnek szüksége van. Miu-
tán odajutunk, megvalósulhat az igazi béke. Nem lesz többé szükség 
gyilkos fegyverekre. Ha azt a pénzt, amit fegyverkezésre költenek, 
az emberiség ellátására költenék az egész világon, az emberiség bol-
dogan élhetne. Hogy ez így legyen, ehhez legalább tíz becsületes 
ember kellene a világon.  

De 1969-ben nincs ilyen tíz ember az egész világon. Beleértve a 
pápát is.  

Leningrádból repül vel, két óra alatt, Rigában voltunk. Nappal 
utaztunk, gyönyör  látványhoz jutatott ez az utazás is. Kijev-
Moszkva-Leningrád környéke egészen a Balti tengerig lapos, alföld, 
feny erd vel tarkítva. Alkalmas a mez gazdasági gépekkel való 
m velésre. Riga történelmét rz  város 700.000 lakossal, amelyb l 
400.000 orosz, 300.000 lett nemzetiség . Nemzeti zászlójuk piros 
sarló és kalapács a közepén, az alsó széle fehér és zöld. A magyar 
zászlóhoz hasonlít. Nagy protestáns templomot láttunk. Ott van a 
világon a legnagyobb orgona.  

Rigától tizennyolc kilométerre tenger tengerparti fürd helyet lá-
togattunk, Harminc kilométernyi fürd hely, végig feny erd vel dí-
szítve, gyönyör en berendezett villák. Egy ilyen szép helyen ebédel-
tünk. Itt, és a Szovjetunióban mindenfelé találkozni lehet mindenfaj-
ta szín  emberrel. Összebarátkoztunk egy vietnámi egyetemista cso-
porttal. Volt velük két gyönyör , magas, karcsú szenegáli néger lány 
is. Beszélni, integetni kezdtek, de nem értettük egymást. A felesé-
gem a mámá szót említette, ezt megértették és válaszul tudatták, 
hogy a szüleik meghaltak. Könnyezett mindenki.  
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Másnapi kirándulásunk is szomorú volt. Rigából tíz kilométerre 
van a Szálászpiusz nev  százezer politikai foglyot kivégz  fogolytá-
borban jártunk. 800 méter hosszú, 400 méter széles terület, egy fe-
ny erd  közepén. Papok, tudósok, m vészek, kommunisták és 35-
.000 zsidó veszt helye volt. Megvan az a hely ahol géppisztollyal 
végezték ki az áldozatokat. Meg van az a hely is, ahova bezárták a 
foglyokat. A föld alól, állandóan hallatszik foglyok szívverése: Dup
-dup-dup-dup!  

Megkerestem az alkalmat, hogy egyedül lehessek ott, az én szí-
vem dobbanását is hallottam, válaszolt azoknak, akik nem érték 
meg a szabadságot, akik értem is haltak. Egyedül voltam, jól kisír-
tam magam.  

Amikor eljöttünk a magas beton falon, nagybet s feliratot láttam: 
 

NE FELEJTSD! 
 

* 
 
Nekem, nem mindegy, hogy megrekedt, és az hogy miért rekedt 

meg a kommunizmus szekere, mert egész életem munkája van abba 
a szekérbe beledolgozva.  

Gy lölöm a kommunista idea félremagyarázóit, az internaciona-
lizmus keréktör it. Ez a magánérdek, és a karrierizmus eredménye. 
Teljes a z rzavar ideológiai szempontból. Vannak olyan szocialista 
a vezet k, akik tönkre tették és el züllesztették az országukat. Fel-
háborodom azok ellen, akik felel tlenül gyengítik a szocialista tá-
bort.  

Ne a nemzeti zászlóból tegyetek kett t, hanem a vörösb l, s ak-
kor biztosítva van a nemzetköziség, az egyenl ség, s a világbéke.  
 
Kolozsvár,1969. július 16.  
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A szerkeszt  utószava 

 
Apám, három példányban, saját maga által készített, fekete m -

anyag borítású kötetekben rizte, haláláig javítgatta, toldozta, kiegé-
szítette, képekkel díszítette emlékiratának gépelt példányait. Egy 
példányt a párttörténeti intézetnek, egyet nekem ajándékozott. A 
harmadik, hagyatékából öcsém kisebbik fiához, legifj. Tar Károly 
Imréhez került Franciaországba. 

Emlékiratában és feljegyzéseiben nem találunk a múlt század 
végére vonatkozó szöveget. Err l a szocializmusnak hirdetett id -
szakról akkoriban nem volt ajánlatos igaz véleményt mondani, az 
erdélyi emlékírók hagyományait követ  íróink is rendre megtorpan-
tak e korszakra való emlékezésükben. Kacsó Sándor, és az olyan 
erdélyi munkásírók, mint Veress Pál, Zimán József, Kovács István, 
de még Nagy István és Balogh Edgár sem vetette papírra élete e 
szakaszának történéseit, s véleményét az egyre diktatórikusabb 
rendszerr l. Nagy Istvánt halála el tt, nyíltan kérdeztem err l. Író-
asztalfiókjára mutatott, ahol huszonvalahány, azt hiszem máig kö-
zöletlen oldalnál valószín leg elfogyhatott a bátorsága, mert véle-
ménye a kezdetekkor demokratikusnak indult rendszerr l legfen-
tebb, a kíméletes „Nem így akartuk!” halk kijelentésben s r södött.  

Apám is ezt ismételgette haláláig.  
Lelkiismerete nyugtatására, tette a t le telhet t: hosszú leveleket 

írt egykori küzd társának, a belügyminiszter helyettesi székig jutott 
Vincze Jánosnak, aki akkor már magát törzsgyökeres románnak, 
Vin e Ioannak vallotta.  

A MADOSZ alakulásának ötvennedik évfordulójának 
megünneplésében bízva, amikor egy párttörténésszel felkerestem, 
négyszemközt figyelmeztetett, hogy lebeszéljem apámat a 
levelezésr l, mert  olyasmiket írt, amelyekért másokat már halálba 
küldtek, s szóljak neki, hogy életét megmentette, nem adta tovább 
ezeket a leveleket.  

Jellemz  volt az akkori szigorított id kre, hogy ugyanazon 
párttörténésszel, akinek segítségével eljutottam hozzá, különféle 
tanulmányok közlésével elértük: megünnepelhettük a félévszázados 
Ifjúmunkás, az egyetlen romániai magyar ifjúsági lap hivatalos 
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ünneplését, de rövöd id  múlva a MADOSZ-ét elhallgatta a 
hatalom, a nyugalmazott Vin e Ioannal készített mélyinterjút sem 
közölhettem, mert ebben, a hivalos pártproganda ellenében, a 
kolozsvári munkásmozgalom magyar voltát bizonyítottam. 

Apámhoz hasonlóan egymásközött barátaimmal beszéltük, de 
nem írhattam meg, hogy  az egykori belügyminiszter helyetteshez 
éppen azon a liften jutottam fel, amelyen egykor a pártközpont 
pincéjéb l kisérték a politikai foglyokat, köztük Balogh Edgárt, 
akinek, mikor a diktatura utolsó éveiben azt kérdezte t lem: 
Szerinted, mi van itt?,  az apámmal folytatot vitákból merítve, 
sápasztóan sarkosan így fogalmaztam: Fasizmus! 

Apám emlékirataiban hemzsegnek a pártprogandában akkor 
haszálatos közhelyek, és a világpolitikába is bátran belekotárkodó, 
már akkor túlhaladott, amolyan suszterpolitikusi ezsmefuttatások. 
Ezek nagyrészét elhagytam, számítva arra, hogy az olvasó így is h  
képet kap a proletárdiktaura muszájvezet inek felkészültségér l, és 
a sokszor jóindulatú, az egyszer sített osztályharc elveire alapozott 
cselekedeteik indoklásáról, erkölcsi felfogásaikról, életérzéseikr l. 

A múltszázad hatvanas éveinek közepén a forradalmi 
hagyományok látszólagos tisztelete címén, apámat, mint az 
illegáliskok legid sebbjét diszpintyként beülteték a tartományi 
pártbizottságba. Szerepét naiv módon komolyan vette. 
Felszólalásaival örökké  zavarba hozta a vezet séget. Akkoriban 
már eröltetetten folyt Erdély, és hatványozottan az erdélyi városok, 
különösen Kolozsvár elrománosítása. A Dermatából Herbák János 
majd Clujana b r-és cip gyár lett, a névváltoztatás mellett egy-egy 
futószalag mellé román falvak lakóit buszoztatták, miközben 
megtiltották magyarok alkalmazását. Apám ezt is szóvát tette a 
büróülésen. A következ  ülésen is jelezte, hogy kérdéseire választ 
vár. Az azutáni ülésre írásban is megfogalmaztuk a hírdetett 
demokráciával, egyenl séggel, és testvériséggel sehogysem 
összegyeztethet  intézkedéseket firtató kérdéseket. Válasz helyett, 
azt terjesztették apámról, hogy szenilis. És „elfelejtették” meghívni 
az értekezletekre és az ünnepélyes vacsorákra. A helyébe választott 
hallgatag öreget apám nem tartotta harcostársának. 

Ezekr l és sok más, általa is  szocialistaellenesnek nevezett 
történésekr l és pártpolitikáról írásban,  a régi „konspirációs” okok 
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miatt nem hagyott emléket. Nem magát, minket, családját féltette. 
A rendszerváltozást a diktaura és a személyi kultusz túlburjánzása 

következményének tudta, és küszöbön állónak vélte. 
A kapitalizmus visszaállításának következményeit régi 

tapasztalatai alapján félte, a szegényekre és gazdagokra osztott 
társadalomért nem lelkesedett. 

Halálhíre Pesten ért. Sietve temették. Koporsóját a temet ben 
értem utol.  

Felesége, és öcsém általuk nevelt nagyobbik fia nem ismerték, 
nem követték, nem is tisztelték elveit. A rendszerváltáshoz igazodva, 
meglepetésemre református pappal temették, talán mert életének vé-
gén, reánk kacsintva az illegalitásban megszokott módon, örökösen 
„beépülésre” hajlamosan, hangoztatta: Református vagyok!  
A pap kurta szertartást végzett.  

Szerencsére, apám barátja, a vele egyid s, de mindig eleven Péter 
Lajos, tömör beszédben méltatta apám emberi jó tulajdonságait, azt, 
hogy a számára kiszabott tudáshoz, er s hite társult, közösségéért 
lelkesen cselekv  emberként, mindenkori szerény anyagi körülmé-
nyei tudatos vállalásával élte egyszer , bizonyítottan elveire épített, 
szellemi gazdagságot célzó, tanulságaival máig ér en tartalmas éle-
tét. 

Az id  és az a tény, hogy ezeket Svédországban írom, ahova uno-
káim nevelésére jöttem jó másfél évtizede, segített abban, hogy 
apám visszaemlékezését, mint a jöv ben, tanulságosan használható 
szükségest, sajtó alá rendezzem.  

Ugyanis itt azt látom, hogy az id nként felt n , messzir l felis-
merhet  kolduló és bicikli tolvaj balkáni látogatókon kívül nincs 
koldus, nincs szegény. Az utcán elvesztett holmikat nem eltulajdo-
nítják a járókel k, hanem jól látható helyre emelik, hogy gazdájuk 
rátaláljon, a hagyományos függönytelen ablakokon nem kíváncsis-
kodnak be az emberek, az utakon nem rázzák öklüket a hibázó úrve-
zet k felé a gépkocsizók, itt nem ismerik a káromkodást, és nem to-
lakodnak egymás elé a sorban, ha valahol netán sorba kell állniuk. 
Id nként zászlós, és jelszavas táblák alatt felvonulnak különféle pár-
tok tagjai, szimpatizánsai. Láttam a hivatalosan m köd  kommunis-
ta párt tagjait, vörös zászlókkal, sarló és kalapáccsal, Marx és Engels 
portrékkal, normális b rfej eket motorosan, melegeket szivárvány-
színesen, és persze szocialistákat, liberálisokat, kereszténydemokra-
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tákat, zöldeket és a nyugdíjas párt tagjait. És olyanokat is, akik a sar-
ló kalapács mellé a Svédország a svédeké! jelszó kezd bet it rajzol-
ják a falakra. Minden felvonulás békésen zajlik, az emberek pillanat-
ra megállnak az utcán, és nyugtázzák, hogy ilyen is, olyan is van a 
nap alatt. Nem hujjolnak, nem ordítoznak magukból kikelve, nem 
kívánják beverni a másik pofáját, nem akarják er szakkal rákénysze-
ríteni a polgárokra a maguk nézetét, vallását, hiszen arra valók a vá-
lasztások, amikor tetszése szerint választhat a polgár. És a többség 
szava dönt.  

Ebben a királyságban és kapitalizmusban azt tapasztalom, hogy 
az apám vágyaiban képzelt és dicsért „kommunizmus” m ködik. És 
ha belegondolok, ez miként lehetséges, rá kell jönnöm olyan egysze-
r  igazságokra, mint az, hogy itt inkább betartják a tízparancsolatot, 
mint máshol, Szent István-i módon szeretik az idegeneket, és nem 
verik át magukat olyanformán, hogy letagadják, nem fizetik az ál-
lamnak, tehát maguknak, az adót. Itt a nevemet nemcsak síromra, 
hanem személyimbe is magyarul helyesen írják, nem Carol vagyok, 
hanem Károly, ahogyan szüleim elneveztek. Ékezettel, amit a hivatal 
nem mulaszt el, nem úgy, mint fiatal nemzettársaim, akik arra hivat-
koznak, hogy ilyet nem ismert a számítógép.  

Itt, az otthoniakkal egyenl  magyarnak érezhetem magam, és há-
lával svédnek, hiszen velük egyenl  állampolgárként befogadtak. 
Rádöbbenek, hogy éppen ez az, amit apám nemzetköziségnek neve-
zett, s amiért összekapart tudásával, másokért dobogó szolgálatával, 
hitének engedelmeskedve, a saját feje szerint cselekedett. 

Nekünk is az a dolgunk, hogy megkeressük az id sodrásban azt 
az áramlatot, amely mindannyiunkat az emberségesebb jöv  felé 
segít. 
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Utószó  

Nagyapám fekete borítású emlékiratába olvasva többször is el-
gondolkoztam elvein.  

A „nem így akartuk” mellé talán odaillene a kérdést: Megérte? 
Ezen vitatkozni lehet, ez biztos.  

Két eset lehetséges. Lehetünk lelkesed  figurák: igenis megérte! 
Közös ügyekért önfeláldozó cselekedetekkel világunk jobbításáért 
harcolni nemes és magasztos csata. Nagyapám ezt választotta. A 
másik eset: Nem érte meg! Most ezt könny  kijelenteni, de a ténye-
ken nem változathatunk. Rájöttünk, hogy a kommunista, az igazi 
kommunista elvek, megvalósíthatatlanok. Egyenl ség, testvériesség 
mára már egyre ritkább.  

Sajnálom hogy nagyapám írásaiból hiányzik az, hogy miként lát-
ta a  hatvanas évek utáni évtizedeket. Nem beszélt err l sokat, leg-
jobb hallgatójaként sem tudtam meg többet err l, mint màsok. Esz-
méiben élete végéig változatlanul hitt, de jól tudta, forradalmát el-
lopták és nagyon sokan saját maguk jólétére, hatalomvágyuk kielé-
gítésére fordították.  

Tizenéves lehettem, jól emlékszem: nagyapám a tévét nézte a 
szobában az ágyszélén ülve, görbe nyel  sétapálcájára támasztotta 
kezét és állát. Nem szokott csúnyákat mondani. Mondom neki, nézd 
tata, Ceause cu van a tévében… Válasza ez volt: Szarok a...! Ezek a 
szavak sokatmondóak voltak számomra, fiatal korom ellenére értet-
tem véleményét és keser ségét a rendszer, a „szocializmus vívmá-
nyai” iránt. 

Kedvelt unokájaként, végtiszteletemben sem részesíthettem, ami-
kor eltemették.  

Akkoriban küldött levelem így kezd dött : Drága nagyszüleim, 
remélem, e pár sorom egészségben talál mindnyájatokat…   

Nagyapámat két hónappal azel tt temették.  
Tiszteletem és csodálatom iránta a mai napig el nem avult.  
 Nyugodjon békében!  
 
 Nimes, 2012.07.30                                legifj. Tar Károly Imre 
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A Tar család  si sírját  
a hatvanas években egy többségi betolakodó kezére játszották   

a temet  elrománosításával megbízott intéz k, 
 kemény küzdelemben sikerült visszaszereznem  

és felújítanom a  
Házsongárd I. c parcella sarkán,  
a f bejárattól  néhány méternyire 
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